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Abstrakt 

Název: Dobrovolnictví v para atletice 

 

Cíle: Cílem práce je prozkoumání problematiky v oblasti získávání dobrovolníků v para 

sportu a dále vyhodnocení motivů dobrovolníků k účasti na atletických soutěžích. 

 

Metody: V práci byla využita metoda kvalitativního výzkumu deskriptivně-

analytického charakteru. Zkoumání fenoménu dobrovolnictví proběhlo formou dvou 

dotazníků a jednoho interview. 

 

Pro získání uceleného povědomí o fenoménu dobrovolnictví byli jako respondenti 

osloveni zástupci tří participujících skupin. Nejprve jedinci se zkušeností 

s dobrovolnictvím, dále studenti oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se 

specifickými potřebami, koordinátoři atletických soutěží a jako poslední para atleti. 

 

Výzkumné šetření proběhlo formou dotazníků vlastní konstrukce, sdílených 

elektronicky prostřednictvím programu Survio a rozhovory, které byly zaslány pomocí 

wordového souboru přes e-mail. 

 

Výsledky: Výsledky tohoto pilotního výzkumu poukázaly na význam dobrovolnictví 

v para sportu. Výsledky dotazníku pro dobrovolníky představují důležité body 

motivace, pozitivní i negativní, které vedou dobrovolníky k dobrovolnické činnosti na 

závodech v para atletice.  

 

Jako nejpodstatnější motivaci dobrovolníci uvádějí získání nových zkušeností a 

navázání přátelství. Vyzdvihují atmosféru, která panuje na závodech, a prostředí, v 

němž se závody odehrávají. Naopak je demotivovala nedostatečná komunikace mezi 

nimi a koordinátorem závodů. 

 

Zajímavým výsledkem bylo projevení zájmu o přesnější informace týkající se průběhu 

závodů. Dobrovolníci by též ocenili proškolení v oblasti pravidel para atletiky a osobní 

asistence tělesně postižených. 

 



Došlo ke srovnání pohledů tří zúčastněných stran výzkumu, jimiž byli dobrovolníci, 

organizátoři a sportovci. Jejich poznatky pomohly ke komplexnímu porozumění 

problematice. 

 

Závěr: Výsledkem diplomové práce je vytvořený ucelený text, který se zabývá 

problematikou dobrovolnictví a motivací k dobrovolnictví v para atletice. 

 

Téma para sportu je v České republice dodnes velmi neprobádanou oblastí. Zkoumání 

prostředků, jež mají sportovci k dispozici, prostředí, v němž trénují a možnosti, které se 

jim otevírají, má veliký potenciál do budoucna. 

 

Klíčová slova: sport, zdravotní postižení, aplikované pohybové aktivity, dobrovolník, 

motivace, para sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Volunteering in para athletics. 

 

Aims: The aim of this master thesis is research and insight into the problems within 

gaining volunteers in para-sport and further evaluate the volunteers motivation in 

attending the athletics contests. 

 

Methods: The qualitative research used for the examination is based on descriptive 

analyses. Two surveys and one interview were used for the enquiry of this volunteer 

phenomenon. To bring up the full picture of the volunteering phenomenon were chosen 

respondents who are representing three participating groups.  

 

First, individuals with volunteering experience, next students of Physical Education in 

practice and sport for people with specific needs, coordinators of athletes competitions 

and last para athletes.  

 

The research enquiry was based on original self structured surveys and interviews. 

Surveys were distributed via the electronic program Survio. The interviews were sent by 

email as a word file enclosure.  

 

Results: Results of this pilot research showed the meaning of volunteering in 

prarasport. The results of surveys for volunteers introduced some important points of 

motivation. The positive as well as the negative points leading volunteers to the 

volunteering work at the para athletic contests.  

 

The most significant motivation, quoted by the volunteers, is to gain new experience 

and make new friendships. They are highlighting the atmosphere felt during the 

contests, as well as the environment. On the other hand, their demotivation is caused by 

the underestimated communication between the volunteers and the contest coordinator. 

 

An interesting result shown is volunteers' interest in getting more accurate information 

about the actual contest program. The volunteers would also appreciate a briefing about 

the para athletic rules and further training in the assistance for disabled people.  



Comparison happened between all the views of the three parties involved in the 

research. The volunteers, organizators, and the para athletes. Their knowledge helped to 

bring up the complex understanding of the matters. 

 

Conclusion: The result of this master thesis is a creation of a comprehensive text, 

which is describing the matters of volunteering and its motivation in para sport. 

 

The issue of para sport in the Czech Republic is still quite an untouched area. The 

investigation of the resources for the para athletes, the environment where they can 

practice training, possibilities which are opening for them have a great potential for the 

future.   

 

Key words: sport, athletes, body disabilities, applied physical activity, volunteer, 

motivation, para sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek 

OA - Osobní asistence 

POV - Pražská organizace vozíčkářů  

ADL - Activities of daily living (aktivity všedního dne) 

APTV OSP - Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami 

IPC Athletics - International Paralympic Committee (Mezinárodní Paralympijský 

výbor)  

DMO - Dětská mozková obrna 

FTVS- Fakulta tělesné výchovy a sportu 

ČATHS - (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců) 

SC JU PRAHA – Sportovní klub Jedličkova ústavu 
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1. ÚVOD 

 

Ve své diplomové práci se věnuji tématu dobrovolnictví v para atletice. 

 

Bakalářskou práci jsem psala na téma osobní asistence, které jsem se věnovala 

v průběhu bakalářského studia. Díky této profesi jsem pomalu pronikala do světa 

hendikepovaných sportovců. Osobní asistent a dobrovolník na sportovních akcích 

tělesně postižených se velmi doplňují. Jako dobrovolník jsem se pravidelně účastnila 

akcí neziskové organizace Cesta za snem a hlavně atletických závodů se Sportovním 

klubem Jedličkova ústavu, ve kterém působím dodnes jako trenér atletiky. Téma 

dobrovolnictví je mi blízké. 

 

Fenomén dobrovolnictví je poměrně mladé odvětví, kterému je věnována velká 

pozornost. Okruhů, v nichž se s dobrovolnictvím můžeme setkat, je několik. V této práci 

jsem se věnovala sportu tělesně postižených, konkrétně se jednalo o para atletiku. Dále 

jsem psala o dobrovolnictví v para atletice. 

 

Na dobrovolnictví upozornila v roce 2011 Evropská komise, ta tento rok prohlásila 

„rokem dobrovolnictví“. Nedávné datum naznačuje relativně mladý věk tohoto 

fenoménu a jeho postupné prorážení směrem vpřed.  

 

I dobrovolnictví má svou historii.  Od prvopočátku představovalo velikou odpovědnost 

za sebe a za druhé. V lidech se postupně pěstovala solidarita, pomoc druhým. Došlo k 

posilování sociální koheze a budování lidských hodnot. 

 

Jasnou definici dobrovolnictví zatím nezískalo, ale autoři se v jednom shodují. 

Dobrovolnická činnost je nepovinná, neplacená a prováděná ve prospěch druhých.  

Tak jako atletika patří mezi královny na olympijských hrách, tak i para atletika je na 

paralympiádě řazena v žebříčku popularity velmi vysoko.  

 

Teoretickou část práce jsem věnovala hlavně para atletice. Dále jsem představila sport 

tělesně postižených a jeho význam. Popsala jsem pojem dobrovolnictví, jeho historii, 

smysl a význam v para atletice. 
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Dalším bodem a součástí práce bylo představení pojmu motivace. Hledala jsem motivy 

dobrovolníků, kteří se účastní atletických soutěží. Hledala jsem důvod, proč se věnují 

dobrovolnické činnosti. Představila jsem pozitivní i negativní body jejich motivace. 

 

Praktická část práce byla rozdělena do tří částí. Nejprve byl rozeslán dotazník pro 

dobrovolníky, kteří se zúčastnili atletických závodů na FTVS, a dobrovolníkům, jež se 

pravidelně účastní těchto akcí. Druhý dotazník pro atlety byl doplňkem dotazníku pro 

dobrovolníky. Zajímavým výsledkem byl pohled atletů na roli dobrovolníka. Otázky 

zkoumali jejich pohled na zvládání role, kterou má každý dobrovolník. 

 

V závěru byl průzkum věnován koordinátorům atletických soutěží.  

 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, jak těžké je získat dostatečný počet dobrovolníků. 

 

Cílem této diplomové práce bylo nastínění problému s hledáním, školení a 

odměňováním dobrovolníků v para sportu.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Sport osob s tělesným postižením 

2.1.1 Obecná definice sportu 

Jedna z nejznámějších definic sportu, kterou vyjádřili Šimková a Svatava (2001) zní: 

Pod pojmem sport jsou skryty veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány 

příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a 

duševní pohody, utvoření společenských vztahů a dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních. 

Dnes vnímáme sport jako široký, obsáhlý společenský jev, který je součástí života 

milionů lidí na světě. Je fenoménem všech věkových kategorií a stává se hlavní náplní 

volného času (Slepičková, 2001).  

Sport zasahuje do různých sfér našeho života. Ať už je to oblast ekonomická, kulturní 

nebo sociální (Svoboda, 1971). 

Další definice byla sepsána pro potřeby tzv. Evropské charty sportu, která vyšla v roce 

1992. Sportem se rozumí všechny formy pohybové činnosti, která, ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, klade za cíl projevení, zdokonalení 

tělesné a psychické kondice. Dochází k rozvoji společenských vztahů, dosažení 

výsledků v soutěžích na všech úrovních.  

Sekot (2003, s. 7) definuje sport jako: „ztělesnění obdivovaných hodnot radosti 

z pohybu, výkonu, zdraví a krásy.“ 

Definice se mění časem a aktuálními potřebami společnosti (Slepičková, 2000). 

Slepičková ve své knize vyzdvihuje, dřívější spojení sportu převážně s mladou generací, 

která má k pohybové aktivitě blíže. Pohyb je pro ně přirozenějším jevem. 

 

Sport osob se zdravotním postižením 

Zapojení lidí s tělesným postižením do sportovních aktivit je trendem teprve posledních 

několika desítek let. Společnost utváří podmínky pro aktivní zapojení těchto lidí do 

sportovní činnosti. Sport se stal součástí volného času osob se zdravotním postižením. 

Dochází u nich ke zlepšení kondice, učí se novým dovednostem a obratnosti. Své 
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zkušenosti si tito lidé předávají mezi sebou (Kudláček, 2007). 

Sport osob s tělesným postižením dělíme do tří skupin, a to podle jejich úrovně  

(Dovadil, 2009): 

1. Rekreační sport: U tohoto typu sportu nezáleží na výkonu ani na výsledku. 

Hlavní důraz je kladen na smysluplné vyplnění času a udržení dobré, tělesné 

kondice. 

2. Výkonnostní sport: Do této kategorie patří zájmová činnost ve sportovních 

klubech. Tento sport je pravidelný, organizovaný, s pravidelnými soutěžemi. 

Hlavními aspekty tohoto druhu sportu je získání nových zážitků, nových 

kontaktů a zlepšení kondice. 

3. Vrcholový sport: Tento druh sportu je nejvyšší úrovní. Vrcholový sport je 

náročný na psychiku. U tohoto sportu jsou vyšší nároky na technickou 

připravenost, zdravý životní styl, trenérské vedení, finance a speciální pomůcky.  

 

2.1.2 Tělesné postižení 

Tělesné postižení je omezení hybnosti až znemožnění pohybu. Poškození motorické 

koordinace v příčinné souvislosti s poškozením, vadou či funkční poruchou nosného a 

hybného aparátu, centrální nebo periferní poruchou inervace nebo amputací či 

deformací části motorického systému. Takové vady mají charakter trvalého snížení 

funkční výkonnosti a ztráty schopnosti v některé nebo více oblastech lokomoce. 

Společným rysem takto postižených lidí je primární, částečná až úplná imobilita. 

Podobně jako jiné formy zdravotního postižení může být i somatické postižení 

z etiologického hlediska dědičné, vrozené (též vývojové) a získané (Novosad, 2002, s. 

22). 

Mezi základní znaky tělesného postižení patří omezení pohybu. Tělesná postižení 

dělíme na vrozená a získaná. Získaná vznikají důsledkem jiného onemocnění nebo 

úrazu. Nejčastější příčinou tělesného postižení je dětská mozková obrna (Zikl, 2011). 

2.1.3 Poranění míchy 

Hlavními příčinami poranění míchy jsou automobilové nehody a skoky do neznáma.  

Mezi nejčastější lokalizace poranění páteře patří oblast krční, hlavně C5-C7 a Th10-L1. 
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Stav po poranění míchy je ovlivněn dalšími faktory, jako je např. pohlaví, somatotyp, 

vzdělání, rodinné podmínky, postavení ve společnosti atd. (Ambler, 2011). 

Při přerušení míchy záleží na výšce dané léze, tedy v jaké oblasti se mícha přeruší 

(bederní, hrudní, krční). Dochází k poruchám čití, poruše vegetativních funkcí, 

svalovým obrnám atd. (Vokurka, Hugo, 2004). 

 

Podle výšky míšní léze rozdělujeme několik typů ochrnutí: 

a) Paréza: Oblast bederní páteře, neúplné ochrnutí. Možnost chůze o 

francouzských holích. 

b) Paraplegie: Oblast hrudní a horní bederní páteře. Úplné ochrnutí dolních 

končetin.  Tyto osoby jsou odkázány na invalidní vozík. 

c) Kvadruplegie: Oblast krční páteře. 

Kvadruparéza: Toto postižení je vidět jen zřídka. Jde o neúplné ochrnutí horních i 

dolních končetin (Kudláček, 2007). 

 

Obr. 5 Funkční potenciál v závislosti na výši léze (Trojan, 2004) 
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2.1.4 Amputáři 

Do této skupiny řadíme osoby, kterým chybí část končetiny a nemají alespoň 

jeden z hlavních kloubů (Daďová, 2008). 

2.1.5 Vozíčkáři 

Osoby s minimální ztrátou funkce dolní končetiny. Do této skupiny patří 

paraplegici, kvadruplegici. 

Dále sem patří osoby se spina bifida (rozštěp páteře) a poliomyelitis (dětská 

obrna) (Daďová, 2008). 

2.1.6 Dětská mozková obrna (DMO) 

DMO je popsána jako neprogresivní postižení centrálního nervového systému. Toto 

onemocnění vede k parézám, mimovolným pohybům a k poruše hybnosti. 

Příčiny vzniku DMO rozdělujeme na tři období: prenatální, perinatální a postnatální. 

Nejčastější perinatální příčinou jsou abnormální porody, například porod pomocí kleští, 

překotný nebo protahovaný. Postnatální činitelé bývají v období prvního roku věku. 

Patří mezi ně hlavně nedonošené děti a kojenecké infekce (Lesný, 1972). 

Rozdělení DMO: 

a) Nervosvalové - spastické a nespastické 

b) Funkční sportovní třídy - Spastic Handicapu od CP 1 po CP 8 

c) Topografické - hemiparéza, diparéza, kvadruparéza 

(Kudláček, 2007). 

Z 61 % jsou nejčastějším výskytem formy spastické. U těchto druhů rozlišujeme formu 

dipareteckou (paraparetická), hemiparetickou a kvadruparetickou. 

Diparetická forma je charakteristická těmito znaky: slabší, méně vyvinuté dolní 

končetiny, nepoměr mezi trupem a dolními končetinami, vadné držení, hypertonie svalů. 

Hemiparetickou formu provází ve většině případů skoro vždy více postižené horní 

končetiny, častý výskyt epilepsie. 

Kvadruparetická forma je těžší forma diparetické formy. Jedná se o postižení všech 

končetin. Bývá přidružená epilepsie, mentální retardace a porucha učení. 
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2.1.7 Spastici 

Spastici jsou lidé trpící neprogresivním postižením mozku. Následkem tohoto 

onemocnění je porucha hybnosti, dochází k poruše koordinace, hybnosti, 

svalovým křečím. 

Nejčastější je DMO, úrazy hlavy a cévní mozková příhoda (Daďová, 2008). 

2.1.8 Historie sportu osob s tělesným postižením 

Počátky sportu osob s tělesným postižením se datují od roku 1948, kdy proběhly první 

Stoke-mandevillské hry ve Velké Británii. Nejvýraznější osobností této doby je Ludwig 

Guttemann. Mezi jeho slavné výroky patří: „Sport by se měl stát pro postiženého 

hybnou silou, která mu pomůže nalézt nebo obnovit vlastní vztah k odolnému světu a tím 

ke svému uznání coby rovnocenného a plnohodnotného občana.“ 

Guttmann viděl veliký potencionál sportu v komplexní rehabilitaci osob s míšní lézí 

(Kudláček, 2007). 

 

2.2 Atletika osob s tělesným postižením 

2.2.1 Definice atletiky tělesně postižených 

Atletika je celosvětově považována za královnu sportu. Toto tvrzení platí i u atletiky pro 

osoby s tělesným postižením. Atletika je díky širokému závěru vhodná pro různé druhy 

hendikepu (Iva Machová). 

Dělíme ji do pěti skupin postižení. Jsou to skupiny s: 

1. Zrakovým postižením  

2. Mentálním postižením 

3. Osoby s amputací  

4. Vozíčkáři 

Sportovci soutěží každý ve své klasifikační třídě, do kterých jsou rozděleni podle druhu 

hendikepu. 

 

2.2.2 Historie atletiky tělesně postižených 

a) Ve světě 
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Počátky atletiky jsou datovány od roku 1948. V anglickém městečku Stoke Mandevill 

vzniklo rehabilitační centrum, kde následkem druhé světové války žilo mnoho lidí 

upoutaných na invalidní vozík. V té době se projevil potenciál sportu. Hlavní 

myšlenkou bylo propojit sport s vhodnou rehabilitací osob s míšní lézí (Depauw, 2005). 

O čtyři roky později došlo k založení Mezinárodního koordinačního výboru světových 

organizací postižených sportovců, který byl v roce 1992 přejmenován na Mezinárodní 

paralympijský výbor. 

 b) V ČR 

Stejně jako ve světě se i u nás atletika rozvinula po druhé světové válce. Hlavním 

průkopníkem byl rehabilitační ústav v Kladrubech. V roce 1947 se zde konaly 

Kladrubské hry osob s postižením. Atletika patřila mezi přední sporty těchto her. 

Dominoval vrh koulí, hod oštěpem a diskem.  

Rok 1992 je považován za rok rozkvětu atletiky. Tehdy naši atleti získali pět medailí na 

paralympiádě v Barceloně.  

 

Disciplíny v atletice vozíčkářů 

a) Běhy na dráze: 

Sprinty na 100 m, 200 m, 400 m 

Běh na střední vzdálenost 800 a 1 500 m 

Běh na dlouhou vzdálenost 5 000 m 

Štafety na 4 x 100 m a 4 x 400 m 

Maraton 

b) Technické disciplíny: 

Hod diskem 

Hod oštěpem 

Vrh koulí 

Hod kuželkou 
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Disciplíny na dráze (track – jízdy) 

Jízdy jsou náhradou běhů pro vozíčkáře. Atleti využívají speciálně vyrobenou formulku, 

která je vyrobena každému individuálně, podle jeho požadavku. 

Obecná pravidla podoby formule zní: nejméně tři kola o maximální velikosti 70 cm 

v průměru, malá mohou mít 50 cm. Povolená výška rámu je 50 cm. Formule nesmí 

obsahovat brzdící ani jiné přidané zařízení. Mezi povinnou výbavu patří helma. 

Závodí se v následujících kategoriích: 

kvadruplegici – T51, T52; 

paraplegici – T53, T54 

 

 

Základní pravidla IPC-athletics 2011–2012 platná v souladu s pravidly IAAF: 

1. Závodníci musí mít helmu pro závody nad 400m na dráze, při štafetách a všech 

silničních závodech.  

2. Start – na povel „připravte se“ najedou formulky předním kolem na startovní 

čáru, které se nesmí dotýkat. Povel „pozor“ – ruce jsou připraveny na zadní 

části obručí kol. Následuje výstřel. U tratí nad 400 m může startér zastavit závod 

během prvních 50 m v případě kolize a následně závod znovu odstartovat.  

3. Při závodech v drahách platí stejná pravidla jako u sportovců bez TP. 

V závodech nad 400 m nesmí sportovec při předjíždění úmyslně blokovat ani 

jinak ohrozit předjížděného sportovce a při předjetí se může zařadit k vnitřnímu 

okraji dráhy až poté, co došlo k úplnému předjetí soupeře. 

4. Čas v cíli se zastavuje, když se osa předního kola dotkne bližšího okraje cílové 

čáry.  
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5. 4 × 100 – každý tým má k dispozici dvě dráhy, náběhové a předávací území musí 

být v obou drahách vyznačeno stejně podle liché dráhy (týmům se tedy přiřazují 

dráhy 1, 3, 5, 7). Náběhové území je rozšířeno na 20 m (platí také u 4 × 400 m).  

6. 4 × 100, 4 × 400 – předávka se provádí v předávacím území tím, že se 

předávající dotkne jakékoliv části těla přebírajícího.  

Disciplíny v poli – vrh a hody  

Atleti používají vrhačskou židli neboli kozu. Koza je pro každého individuální. Jedinou 

podmínkou je maximální výška sedačky a to je 75 cm od země. Ke koze může být rovná 

tyč. Výseč prostoru pro házení má 34°. Každý atlet má tři pokusy. 

 

 

 

2.2.3 Soutěže 

2.2.3.1 Paralympijské hry 

Historie 

V roce 1960 se uskutečnily první paralympijské hry v Římě. Už tehdy paralympiáda 
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probíhala na stejných sportovištích jako klasické olympijské hry. Na těchto hrách 

soutěžilo 400 sportovců. Na této paralympiádě byli pouze sportovci s paraplegií. 

Hlavními disciplínami byly: lukostřelba, basketbal, šerm, atletika a plavání.  

Pro atletiku vypsali disciplíny: hod míčkem na cíl, hod oštěpem a hod kuželkou Na 

paralympijských hrách v Tokiu (1964) mezi disciplíny nově přibyl sprint na 60 m, 

štafeta na 4 x 60 m, slalom na vozíku a hod diskem (Kudláček, 2007). 

Během těchto paralympijských her došlo k zasedání mezinárodní federace. Usneslo se 

rozšíření počtu disciplín, a to na hod kuželkou, sprint na 100 m a štafeta na 4 x 100 m. 

Nově zařazeny byly silniční pojezdy a závody na delší tratě na atletickém stadionu od 

400 m. 

V roce 1972 se paralympijské hry konaly v německém Heidelbergu. Byl vyřazen hod 

kuželkou a poprvé zařazen sprint na 40 m pro kvadruplegiky.  

Na paralympijských hrách v Torontu (1976) došlo k velkému průlomu. Hry hostily 

rekordních 1 560 sportovců. Prolomila se také bariérovost ubytovacích center. Sportovci 

bydleli v bezbariérové, studentské vesnici. Do programu byly vepsány závody na 200, 

400, 800 a 1 500 m. Tyto disciplíny ovládli Američané, kteří se vyznamenali speciálně 

konstruovanými vozíky určenými pro jízdy.  

Paralympijské hry jsou pro špičkové sportovce vrchol, kam se mohou ve své kariéře 

dostat. 

Hlavní filozofii her je: účastníci těchto her mají stejné zkušenosti, hodnoty a schopnosti 

jako sportovci nepostižení. Para-atleti mají stejně přísná kvalifikační pravidla do výběru 

do národního týmu. 

2.2.3.2 Český pohár 

Soutěž vypsaná po celý rok. Skládá se z několika kol. Organizaci závodů mají na 

starosti oddíly nebo sportovní kluby vozíčkářů. 

Pro tyto závody jsou vypsány disciplíny: hod diskem, oštěpem, kuželkou a vrh koulí. 

Soutěží sportovci, kteří jsou v klasifikační třídě IPC Atletics F31-F34 a F51-F57. Tito 

sportovci musí být členy ČATHS. 
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2.2.3 Sportovní kluby v České republice 

Sportovní klub Jedličkova ústavu 

Historie 

Pohybové aktivity v Jedličkově ústavu probíhaly od samotného založení (1913). Jednalo 

se převážně o rehabilitační sportovní činnosti nárazového charakteru. 

Přelomem byl rok 1994, kdy Mgr. Radek Sova založil Sportovní klub Jedličkova 

ústavu. Hlavní myšlenkou byla pravidelná, organizovaná činnost zdravotně postižených 

jedinců. 

Na počátku měl klub pouze 11 členů. Trénovaly se dva druhy sportu. Jízdy na 

formulkách (upravené vozíky pro vytrvalostní i rychlostní jízdy) a stolní tenis. 

V roce 1997 se otevřela nová tělocvična. Rozšířilo se také zázemí klubu. Začaly 

tréninky sálových sportů, florbal, fotbal, boccia. V roce 1997 se uskutečnily pravidelné 

tréninky atletiky, závěsného kuželníku a stolního tenisu. 

V roce 2002 došlo k otevření rehabilitační části, bazénu, sauny a posilovny přímo 

v areálu. Sportovci zde mají výborné podmínky pro regeneraci. 

 

2.2.4 Klasifikace 

Funkční klasifikace v atletice tělesně postižených 

Atletika má velké množství disciplín a kategorií v jednotlivých skupinách postižení. 

Velké požadavky jsou kladeny na pohybový potenciál.  

Aktuálně máme 8 tříd F51-F58. Čtyři dráhové disciplíny T51-T54. Tři pro sportovce 

postižené v oblasti krční páteře (kvadruplegici) F51, F52, F53. Pět pro sportovce 

postižené v oblasti hrudní a bederní páteře F54, F55, F56, F57, F58. 

Kvadruplegie: 

a) T F51 - Poškození krčních obratlů C5-5 

- Nemají funkční zápěstí. 

- Mají malou sílu v ramenních pohybech. 

- Nemají funkční triceps. 

- Jsou úplně ochrnutí v oblasti dolních končetin a trupu. 
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- Nemají stabilitu vsedě. 

Sportovci soutěží vzhledem k těžkému postižení v hodu kuželkou a diskem. 

 

b) T F52 - Poškození krčních obratlů C6-7 

- Mají plně funkční ramenní svaly i s tricepsem. 

- Jsou ochrnutí v oblasti trupu a dolních končetin. 

- Nemají stabilitu vsedě. 

c) T F53 - Poškození krčního obratle C7 

- Plná funkčnost zápěstí a lokte. 

- Téměř funkční flexe a extenze ruky. 

- Jsou ochrnutí v oblasti trupu a dolních končetin. 

- Nemají stabilitu vsedě. 

Paraplegie: 

a) F54 a T53 - Poškození hrudní páteře Th1-Th7 

- Horní končetiny mají plně funkční. 

- Mají oslabené mezižeberní svaly, spinální extenzory. 

- Nemají funkční břišní svaly. 

- Stabilita je velmi malá nebo žádná. 

b) F55 a T54 - Poškození hrudní páteře Th8 až L1 

- Horní končetiny mají plně funkční. 

- Mají funkční spinální extenzory. 

- Funguje jim břišní svalstvo. 

- Ochrnutí dolních končetin. 

c) F56 a T54 - Poškození hrudní páteře Th12 až L1-L5 

- Horní končetiny plně funkční. 

- Funkční svaly břicha, zad a trupu. 
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- Do této kategorie patří sportovci s vysokou oboustrannou nadkolenní amputací. 

d) F57 a T54 - Poškození v oblasti S1-S2 

- Horní končetiny plně funkční. 

- Funkční svaly zad, břicha a trupu. 

- Možný postoj. 

- Chůze možná pouze za pomocí opory. 

e) F58 a T54 - Poškození v oblasti sakrální páteře pod S2 

- Horní končetiny plně funkční. 

- Stejně tak je funkční trup. 

- Mají částečnou sílu v pohybech chodidla a kotníku. 

- Do této kategorie jsou zařazeni sportovci, kteří nevyužívají v běžném životě 

vozík, ale na závodech ano.  

 

2.3 Dobrovolnictví 

2.3.1 Definice 

Oblast dobrovolnictví je relativně neprobádaná. Odborných studií na toto téma je zatím 

málo. V tomto oboru je tedy mnoho nezodpovězených otázek. 
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Hladká (2008) tvrdí, že dobrovolnictví je velmi různorodá oblast neformálního 

charakteru. 

Podle knihy Friče a Pavola neexistuje přesná definice dobrovolnictví. 

Najdou se společné znaky, které tento obor vystihují. Jejich popis zní: Dobrovolnictví je 

neplacené, prováděné ve prospěch druhých a nepovinné (Frič, Pavol, 2010). 

Musiček a Wilson (2008) popisují dobrovolnictví jako poskytnutí pomoci druhým bez 

nároku na materiální odměnu.  

Mezinárodní organizace práce vypracovala vlastní definici: „Neplacená, nepovinná 

práce; to je čas, který jednotlivci věnují bez odměny činnostem prováděným buď 

prostřednictvím organizace, nebo přímo pro druhé mimo jejich vlastní domácnost.“ 

Tato organizace ve svém manuálu uvádí klíčové body definice. 

a) Dobrovolnictví je neplacené: činnost bez odměny, nicméně výjimky existují. 

b) Dobrovolnictví obsahuje práci: produktem je služba nebo zboží, která 

pomáhá těm, kteří jí přijímají. 

c) Dobrovolnictví není povinné: jedná se o svobodnou volbu. Nikdo není 

nucen. 

2.3.2 Historie 

Dobrovolnictví v České republice 

V článku: Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje od Marie Hladké se 

dozvíme, jak je chápáno dobrovolnictví u nás v České republice, tak i jeho vymezení. 

Dobrovolnictví v České republice je ovlivněno naší historii. Hlavním mezníkem je 

období komunismu. Tehdy probíhaly dobrovolně-povinné brigády: první máj, účast na 

volbách atd. V té době vznikaly dobrovolné spolky, které vybíraly peníze pro účastníky 

OH. Zakládaly se tělovýchovné jednoty a nadace. 

Rok 1989 (nástup demokracie) byl rokem naděje i v této oblasti. Touhy po standardní 

podobě byly veliké, skutečná podoba v následujících letech není přesně definována.  

Existují dva milníky:  

1. Po roce 1989 docházelo k pomalému budování nového vzorce dobrovolnictví. 

2. Došlo k zachování tradičních aktivit. Organizační zázemí se také nezměnilo 
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(Frič, 2010). 

Ze zprávy od Vajdové (2003) je patrné, že v roce 2004 se dobrovolnictví u nás 

pravidelně účastnilo 32 % obyvatel.  

 

Dělení dobrovolnictví 

Dělení dobrovolnictví může mít několik variant.  

a) Časový horizont: jak dlouho a jak často se dobrovolník dobrovolnictví věnuje. 

1. Dlouhodobé dobrovolnictví: pravidelná, často se opakující činnost. Často 

se uzavírá dohoda o provedení práce, která je právnicky ověřená. 

2. Jednorázové akce: jedná se o jednorázové akce, dohoda mezi stranami bývá 

jen ústní. 

3. Dobrovolná služba: činnost trvající po dobu několika měsíců až roků. Jedná 

se o profesionálně zajištěnou dobrovolnickou činnost 

(Tošner, Sozanská, 2006). 

b) Historické dělení: v každé zemi se dobrovolnictví vyvíjí a dělí jinak.  

Dobrovolnictví se prolíná napříč širokým spektrem neziskových organizací. 

Zasahuje do několika oblastí. Převážně se odlišují strukturou dobrovolníků: mládež, 

zaměstnanci, intenzita spolupráce, materiální zabezpečení a velikostí organizace. 

c) Dobrovolnictví také dělíme na: 

1. Dobrovolnictví vzájemně prospěšné. 

2. Dobrovolnická občanská výpomoc. 

3. Dobrovolnická služba. 

4. Dobrovolnictví veřejně prospěšné 

(Hladká, 2008). 

d) Dělení podle role dobrovolníka v organizaci 

1. Přímá závislost organizace na dobrovolnících 

V této situaci hrají dobrovolníci hlavní roli. Jsou hlavní silou organizace. Bez 

jejich pomoci by nebylo možné organizovat akce. Tento model je typický pro 



28 

 

ekologické a humanitní akce. 

2. Spolupráce dobrovolníků se zaměstnanci organizace 

Tento model můžeme vidět v sociálních a zdravotních službách. Dobrovolníci 

nejsou hlavními tahouny organizace. Jejich činnost výrazně ovlivňuje finanční 

část. Dochází tak ke snížení nákladů. 

3. Dobrovolník není pro danou organizaci nepostradatelný 

V tomto případě dobrovolníci pomáhají zkvalitňovat služby a zjednodušovat 

provoz organizace. 

Novotný (2011) říká, že bez dobrovolníků by nemohla fungovat oblast tělesné výchovy 

a sportu na takové úrovni jako je dnes. 

 

  

 

Diagram vztahu placené práce, dobrovolnictví a volného času (Novák, 2008). 

 

2.3.3 Dobrovolník 

Tošner a Sozanská (2006) definují dobrovolníka jako člověka, který bez nároku na 

finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch 

ostatních lidí a společnosti. 

Wilson vyvozuje, že dobrovolníkem se často stává dítě rodičů, kteří se sami účastní 

dobrovolnické činnosti (Wilson, 2000). 
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Český statistický úřad uvádí definici dobrovolníka jako osobu: „která není pro danou 

dobrovolně vykonávanou činnost v pracovním poměru k ekonomickému subjektu a svoji 

činnost vykonává bez peněžní či jiné odměny nebo právního nároku (vč. nároku 

vyplývajícího z povinností členů dle stanov nebo jiných usnesení ekonomického 

subjektu)“.  

 

Zákon č. 198/2002Sb., o dobrovolnické službě dobrovolníka vymezuje takto: 

„Dobrovolníkem může být fyzická osoba,   

a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky,  

b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě 

svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou 

službu.“  

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že na soutěžích pomáhají děti mladší 15 let. 

 

2.3.4 Dobrovolnictví ve sportu 

Mezi typické znaky v dobrovolnictví ve sportu patří celoživotní spojení s jedním 

sportovním klubem. Dobrovolník často působí tam, kde aktivně sportoval. 

Dobrovolníci zajišťují několik činností, bez kterých by nemohla probíhat organizovaná 

soutěž.  Jde převážně o činnosti v oblasti trenér, organizátor, logistik, údržba, technik, 

zdravotník (Šimková, Svatava, 2011).
 

Přínosy dobrovolnictví pro sportovní kluby 

a) Nové názory ze strany dobrovolníků 

b) Finančně méně náročná pracovní síla 

c) Zpětná vazba od dobrovolníků 

d) Nadšení ze strany dobrovolníků 

e) Propagace, pozitivní pověst 

f) Budoucí uchazeči o práci 

(Novotný, 2011). 
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Vávrová a Boukal (2007) ve svém díle definují stejné benefity dobrovolnictví pro 

organizaci. Dále uvádějí fakt, že při získávání dobrovolníků je potřeba zohlednit mnoho 

faktorů. Velkým faktorem je demografická skladba obyvatel. Mnoho studií dokazuje 

nadšení k dobrovolnictví hlavně u vzdělaných a sebevědomých lidí. 

Přínosy ze strany dobrovolníka  

Hlavní přínosem k dobrovolnictví není pouze dobrý pocit z vykonání něčeho 

užitečného, ale také využití možností benefitů sportovní organizace, ve které 

dobrovolník působí. Dobrovolník nedostává finanční odměnu, ale využívá sportovní 

služby klubu. 

Novotný (2011) uvádí několik přínosů, které získávají dobrovolníci. 

a) Přátelství, které přináší cenné kontakty. 

b) Zkušenosti, nové schopnosti. 

c) Dobrý pocit z dobrovolnické činnosti. 

d) Uplatnění dosaženého vzdělání.  

e) Zábava a nové zážitky 

 

2.3.5 Dobrovolník v atletice tělesně postižených 

Dobrovolník a osobní asistent na závodech tělesně postižených spolu úzce souvisejí.  

Jednou z rolí, kterou dobrovolník na soutěži zastává, může být osobní asistence 

sportovci. 

Hrdá (1996, s. 13) osobní asistenci popisuje jako: „Komplex služeb, jejichž cílem je 

pomoci člověku, který potřebuje ke svému životu pomoc druhé osoby, zvládnout 

prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl‘‘. 

Role osobního asistenta na atletických závodech bývá jednou z nejčastějších pozic. 

Vzhledem k nízkému počtu dobrovolníků je tato funkce udělována těm, kteří mají 

zkušenost s přesunem tělesně postiženého, s manipulací s atletickým náčiním a 

zvládáním základů osobní asistence v oblasti ADL (Activities of daily living). 
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2.4 Motivace 

2.4.1 Definice motivace 

Existuje mnoho definic motivace. Uvedu tedy některé z nich. 

Nakonečný (1997) popisuje motivace jako: „postulovaný proces, určující zacílení, 

trvání a intenzitu chování.“ 

Podle Nakonečného (1997) je motivace procesem člověka, který vybírá mezi několika 

možnostmi jednání. Jedinec vždy zvolí jednání, které vede k cílenému stavu 

(Nakonečný, 1996).  

Stejnou myšlenku sdílí také Kateřina Legnerová (2016), která ve svém díle Lidské 

zdroje v sociálních podnicích popisuje motivaci velmi podobně: „Za motivace můžeme 

označit soubor vnitřních, hybných sil člověka, které ho směřují k určité činnosti, 

aktivizují a vzniklou aktivitu udržují, nebo ho naopak odvrací od určitého směřování.“ 

Michael Armstrong se ve svém díle věnuje motivaci a jejímu vztahu k cílům. 

Jeho myšlenkou je, že k motivaci dojde, pokud osoby očekávají, že se určitý úkol vydaří 

a dojde k dosažení očekávaného cíle a potřebám (Armstrong, 1999). 

Nejjednodušší definicí je motivaci brát jako sílu, která povzbudí člověka k činu.  

V latině je slovo motivace překládáno jako movero. Znamená to hýbat, měnit. 

Podle Hartlové (2000) je motivace úkon, který vede k dosažení stanoveného cíle. Tato 

motivace je doprovázena dvěma složkami. A to složkou motivační a emocionální.  

Jako jedna z nejpopulárnějších definic se uvádí definice od amerického psychologa P.T. 

Yonga. Podle něj je motivace: Procesem vzbuzení nebo podnícení chování, udržení 

činnosti v běhu a jejího usměrňování do určité dráhy (Mrkvička, 1971). 

Dle mého názoru jednu z nejjednodušších definic použil německý psycholog C.F. 

Graumann, který uvádí, že: Motivace je to v nás a kolem nás, co nás vede, nutí, 

abychom se chovali tak, a ne jinak. (Nakonečný, 1998). 

 

2.4.2 Rozdělení motivace 

Motivy 

Tento pojem Říčan popisuje jako všechny podměty, které vedou k určitému chování 
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jedince (Říčan, 2010).  

 

Hartl motiv popisuje takto: Motiv je příčina jednání člověka. Každý motiv má svou 

vytrvalost, intenzitu, cíl a směr. Motivy dělíme na dva druhy. Vnitřní, ty jsou 

podvědomé a bezděčné. Druhým druhem jsou motivy vnější (Hartl, 1993). 

 

Motivy jsou brány jako základ toho, jak se chováme. Nejsou rovnocenné a mění se. 

Naše chování je tedy určeno našimi motivy. Takto motivy popisuje Deiblová (Deiblová, 

2005). 

 

Dělení motivů 

1. Hodnoty: vyjádření svých hodnot, které souvisí s altruistickým zájmem o druhé. 

2. Sociální funkce: čas strávený s ostatními. 

3. Porozumění: nové příležitosti k seberozvoji, získání nových dovedností. 

4. Kariéra: dobrovolnictví přináší nové zkušenosti a poznatky do pracovní kariéry. 

5. Posílení: dobrovolník se v dobrovolnictví rozvíjí, získává pocit důležitosti. 

6. Protektivní funkce: dobrovolnictví také může sloužit jako nástroj k ochraně 

ega, budování pocitu většího štěstí, než mají ti, kterým pomáhají (Clary, Snyder, 

1998). 

 

Motivace dobrovolníků 

Důvodů k dobrovolnictví existuje mnoho. Společnost Hestia v roce 2006 udělala 

výzkum, ze kterého je patrné, že mezi nejčastější příčiny dobrovolnictví patří potřeba 

pomoci druhým a potěšení z pomoci ostatním. Překvapivě mezi motivy nepatří politické 

a náboženské důvody a touha naučit se něco nového (Knechtlová, 2007). 

 

Fader (2017) sestavil 12 důvodů, proč se lidé věnují dobrovolnictví: 

1. Dobrý pocit sám ze sebe 

2. Možnost něco změnit 
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3. Vděčnost 

4. Nabídnout své zkušenosti 

5. Rozvíjet své dovednosti, udržovat je 

6. Získání nových zkušeností 

7. Nová přátelství, členství v komunitě 

8. Pocit úspěchu 

9. Touha zachránit svět 

10. Uspokojit svou vášeň 

11. Pokračovat v rodinné tradici 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 Cíle, úkoly  

Za účelem tohoto výzkumu a problematiky týkající se tématu para atletiky byly 

stanoveny tyto cíle a vědecké otázky. 

 

Cíle:  

-Prozkoumání problematiky v oblasti získávání dobrovolníků v para sportu. 

-Vyhodnocení motivů dobrovolníků k účasti na atletických soutěžích. 

- Představení para atletiky, její historie, soutěží, klubů, disciplín a klasifikace. 

- Představení fenoménu dobrovolnictví. 

 

Úkoly: 

- Studium zdrojů týkajících se pojmu para atletiky, dobrovolnictví a motivace. 

- Tvorba dotazníků pro dobrovolníky, pro para atlety. 

- Sestavení otázek pro koordinátory atletických soutěží. 

- Vyhledání cílové skupiny. 

- Pilotáž dotazníku. 

- Zaslání dotazníků pomocí programu Survio. 

- Analýza a zpracování výsledků. 

- Sepsání teoretické části diplomové práce. 

- Sepsání praktické části diplomové práce. 

 

3.2 Výzkumné otázky 

Vo1: Jaká je struktura souboru dobrovolníků na závodech v para atletice? 

Vo2: Jaké jsou motivy dobrovolníků k účasti na sportovních soutěžích tělesně 
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postižených? 

Vo3: Jaká byla spokojenost dobrovolníků na závodech, kterých se zúčastnili?  

Vo4: Jak obtížné je pro koordinátora dobrovolníky vyhledat, koordinovat, 

odměňovat?  

 

3.3 Metodika práce 

Metody diplomové práce 

Pro potřeby výzkumného šetření byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu 

deskriptivně-analytického charakteru.
 

Důvodem bylo zjištění podrobnějších informací od malého množství respondentů.  

 

U tohoto typu výzkumu do popředí nevstupuje kvantifikace dat, ale podrobná analýza 

(Manák, Švec, 2004).  

 

Výzkum obsahuje popis individuálních a sociálních problémů. Jedná se tedy o 

hloubkové studium případů, různé druhy rozhovorů a kvalitativní pozorování (Hendl, 

2016). 

 

3.4 Charakteristika a průběh výzkumu 

V praktické části této diplomové části jsem se věnovala zkoumání fenoménu 

dobrovolnictví, dobrovolníkům a jejich motivaci k dobrovolnictví ve sportu tělesně 

postižených. Dále jsem vytvořila dotazník týkající se para atletů, kteří se stabilně 

účastní soutěží v České republice i v zahraničí. V poslední fázi výzkumu jsem rozeslala 

rozhovor, který byl určen pro koordinátory soutěží. V rozhovoru jsem podrobněji 

rozebírala jejich úlohu před a během akce, ptala jsem se na jejich způsob oslovení 

dobrovolníků. 

 

Výzkum této diplomové práce probíhal v několika fázích. 
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1. V první fázi došlo ke shromáždění teoretických a praktických informací o 

atletice tělesně postižených, dobrovolnictví a motivaci. 

2. V druhé fázi výzkumu se konalo šetření dotazníkovou formou. První dotazník 

byl pro dobrovolníky, kteří se zúčastnili atletických závodů osob s tělesným 

postižením. Jednalo se o dobrovolníky, studenty Aplikované tělesné výchovy a 

sportu 2. ročníku a dobrovolníky, kteří se zúčastňují atletických soutěží. 

3. Ve třetí fázi proběhly rozhovory s koordinátory atletických soutěží. Realizace 

rozhovoru proběhla pomocí sociálních sítí. Vzor rozhovoru je uveden v příloze. 

4. Ve čtvrté fázi proběhlo výzkumné šetření formou druhého dotazníku, který byl 

zaslán para atletům. Tento dotazník byl vytvořen v aplikaci Survio. 

 

Výzkum probíhal v období od března do května 2021. Vzhledem k pandemii Covid 

2019 byly dotazníky zasílány internetovou formou, kdy jejich návratnost ztrácela svou 

efektivitu. 

 

Dotazníky byly vyhodnoceny v absolutních a relativních hodnotách. Výsledky byly 

vyjádřeny v grafech. 

 

3.5 Charakteristika výzkumného souboru 

Cílovou skupinou v tomto pilotním výzkumu byli jedinci různého pohlaví, věku a 

vzdělání.  Jejich hlavní odlišení se týkalo konkrétního závodu, kterého se zúčastnili, 

dále jakou roli na závodech zastávali.  

 

Tento výzkum byl založen hlavně na studentech, kteří se zúčastnili závodů na fakultě, a 

dále stálých dobrovolníků, kteří pravidelně působí na atletických závodech.  

 

V poslední části výzkumu proběhl rozhovor s koordinátory, kteří pořádají Pohár FTVS 

a mnoho dalších soutěží pro para sportovce. 
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Elektronické dotazníky byly zaslány v období březen-duben 2021. 

 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 50 respondentů, z toho 37 dobrovolníků, 10 para atletů, 

3 koordinátoři. 

 

3.6 Metody sběru dat 

 Pro splnění základního cíle zkoumání výzkumu znalosti a zkušenosti s para atletikou a 

dobrovolnictvím byly kromě analýzy literárních pramenů zvoleny další metody sběru 

dat. 

 

3.7 Dotazování 

Simová (2010) definuje dotazování takto: 

„Podstatou dotazování je pokládání otázek dotazovaným (respondentům), které se 

uskutečňují pomocí nástrojů (dotazníku nebo záznamových archů) a vhodně zvoleného 

kontaktu s nositelem informací – dotazovaným. Dotazování může probíhat přímou nebo 

nepřímou komunikací s respondentem.“ 

 

Dotazování patří mezi nejčastější formy získávání potřebných dat. Tato data můžeme 

získat telefonicky, písemně nebo osobně. Nejpoužívanější formou této doby je forma 

elektronická. Data jsou nasbírána prostřednictvím elektroniky (internet, elektronická 

pošta, sociální sítě) (Simová, 2010). 

 

Dotazování nese mnoho kladů i záporů. Mezi klady patří minimální náklady, velké 

množství informací a anonymita. Hlavní nevýhodou je nízká návratnost a pomalá 

odezva. 

 

Pilotáž 
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Kozel (2006) vyzdvihuje dotazníky jako nejpoužívanější nástroj při sběru dat. Důležité 

je dotazník dobře sestavit a před jeho realizací provést pilotáž.  

 

Pilotáž slouží k vyzkoušení, ověření, testování dotazníku na potencionálních 

respondentech a k odstranění chyb. 

 

Pilotáž je formou tzv. předvýzkumu, který je určen malému vzorku respondentů. 

Hlavním cílem pilotáže je srozumitelnost a jednoznačnost otázek a odpovědí (Disman, 

2011).  

 

Před rozesláním dotazníků byla jeho prvotní podoba konzultována s vedoucí mé práce a 

s konzultantkou, které navrhly změny, a to hlavně v jasném položení otázek a 

celkovému zjednodušení formulace jednotlivých otázek. 

 

Hotový dotazník jsem zaslala jednomu dobrovolníkovi, který má bohaté zkušenosti. 

Upozornil mě na špatné grafické znázornění jedné otázky. Chyba byla opravena a 

dotazník rozeslán dalším respondentům. 

V této diplomové práci byly použity online dotazníky, které patří mezi momentálně 

nejpoužívanější a nejmladší formu dotazování.  

Odkazy na tyto dotazníky byly odeslány pomocí emailu a messengeru. Nevýhodou 

tohoto typu sběru dat je omezení vzorku respondentů na ty, kteří mají možnost 

internetového zdroje. Hlavní výhodou je jednoduchost vyplnění, rychlost sběru dat a 

dostatečný časový limit pro vyplnění. Ke zpracování dat je velikou výhodou 

elektronická podoba, kdy data můžeme rovnou graficky znázornit. Dotazníky jsem 

vytvořila pomocí internetového programu Survio.  
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1. Dotazník pro dobrovolníky na atletických soutěžích 

Tento dotazník obsahoval sedmnáct otázek. Dotazník byl sestaven na základě mých 

osobních zkušeností s dobrovolnictvím v para sportu. Otázky až na dvě byly uzavřené. 

Testování proběhlo anonymně. Získané informace obsažené v dotazníku byly použity 

pouze pro potřebu tohoto výzkumu. 

V dotazníku byly okruhy, které se týkaly dobrovolnictví na atletických závodech. 

Respondentům byly položeny otázky týkající se spokojenosti s jejich rolí, s komunikací 

s koordinátory, s benefity a odměnou. V závěru dotazníku byla položena otázka týkající 

se zájmu o účasti na další atletické akci. 

 

2. Dotazník pro para atlety 

Tento dotazník obsahoval také sedmnáct otázek. Použity byly otázky otevřené i 

uzavřené, a to v poměru pět otevřených a dvanáct uzavřených. Dotazník byl anonymní. 

Získaná data byla použita pouze pro tento výzkum. 

 

Dotazník obsahoval okruhy týkající se samotných atletů. Jejich hlavní disciplíny, klub, 

který reprezentují, úspěchy, disciplíny. Dále jim byly položeny otázky týkající se jejich 

vztahu k dobrovolníkům, jejich spokojenosti s jejich rolí. 

 

3. Interview s koordinátory atletických soutěží 

Interview proběhlo s koordinátory pomocí wordového souboru, který jim byl odeslán 

přes email nebo messenger. 

Tento rozhovor byl rozdělen na dvě části. První se týkala organizace atletických závodů. 

Otázky byly směřovány na náročnost přípravy závodů, na počet organizátorů, na jejich 

úkoly před, během a po akci. 
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Druhá část se věnovala dobrovolníkům. Koordinátorům byly kladeny otázky, které se 

ptaly na způsob hledání dobrovolníků, jejich ohodnocení a spolupráce. 

 

Metody dotazování a interview se často doplňují. 
 

 

Obecné zásady tvorby dotazníku 

Přibilová (2006) rozděluje tvorbu dotazníků do tří fází. Tyto fáze na sebe navazují. Jako 

první je potřeba sestavit seznam informací, které chceme dotazováním získat. Druhou 

fází je určení způsobu, jímž budou dotazníky tvořeny. Třetí fází je specifikace cílové 

skupiny respondentů a jejich výběr. Důležité je, aby na sebe otázky logicky navazovaly. 

 

Struktura dotazníku 

Dotazník by měl oslovené jedince na první dojem zaujmout. Mynářová, Kozel a 

Svobodová (2011) uvádějí, že by dotazník měl být jednoduchý, přehledný, 

srozumitelný, logický. 

 

Simová (2010) poukazuje na uspořádání otázek tak, aby byly logicky uspořádány a 

tvořily celek. Simová také popisuje uspořádání otázek podle jejich úlohy v dotazníku: 

a) Úvodní otázky: u těchto otázek jde o první kontakt s respondentem. Důležité je 

vzbudit jeho zájem. 

b) Filtrační otázky: tyto otázky rozdělují respondenty do dvou skupin. 

c) Otázky o subjektu: tyto otázky jsou jádrem dotazníku. Jsou hlavním cílem 

dotazníku. 

d) Specifické otázky: těmito otázkami zjišťujeme důležité informace o 

respondentech. Tyto otázky se zařazují na konec dotazníku z důvodu jejich 

citlivého obsahu. 

e) Klasifikační otázky: Tyto otázky zjišťují demografické znaky respondenta. 

Ptáme se na pohlaví, věk, vzdělání a bydliště. 
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f) Identifikační otázky: Otázky obsahují jméno, telefon a adresu. Tento druh 

otázek v dotazníku být nemusí. 

Kozel (2006) rozděluje dotazník do tří částí: 

1. Vstupní část: Představení, oslovení respondenta, vysvětlení důvodu 

vyplnění zaslaného dotazníku. Na začátek se doporučuje respondentům 

vysvětlit anonymitu dotazníku. Dále se sluší poděkovat za respondentův čas, 

který dotazníku věnoval. 

2. Hlavní část: Většinou se začíná identifikačními otázkami (pohlaví, věk, 

bydliště, vzdělání). Dále přicházejí vlastní otázky, na které se ptáme a 

chceme získat odpověď.  

Cohen (2008) doporučuje střídání otázek na přemýšlení s otázkami citově 

zabarvenými. Uprostřed se naopak doporučuje použít otázky složité a na 

závěr se vrátit k jednoduchým otázkám, vzhledem k možné únavě a 

nepozornosti respondenta. 

3. Závěrečná část: v této části se objevuje poděkování za spolupráci a ochotu. 

 

Zásady pro formulaci otázek v dotazníku 

Při tvorbě dotazníku je zapotřebí vědět jakou funkci má otázka v dotazníku plnit. 

Důležitá je i formulace otázky, tak aby nám přinesla správnou zpětnou vazbu  

(Přibová, 1996). 

 

Simová (2010) uvádí tyto zásady, které jsou zapotřebí dodržet při tvorbě dotazníku. 

a) Využít jednoduchý jazyk, jenž bude pro všechny respondenty srozumitelný.  

b) Nepoužívat mnoho odborných výrazů a cizích slov. 

c) Nepoužívat obecné otázky, které nepřinesou informaci, již požaduji. 

d) Nepokládat dlouhé otázky, nedávající smysl. 

e) Vyvarovat se dvojitých otázek. Neptat se na víc věcí v jedné otázce. 

f) Nepoužívat víceznačná slova. Vyhneme se tak odpovědi na něco jiného. 
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g) Vyškrtnout nepříjemné otázky. 

 

Kozel (2006) uvádí podobné zásady, které doplňuje o svá doporučení snižovat citlivost 

otázek. V dotazníku využít srovnatelné odpovědi. Jako poslední uvádí, že špatné 

formulování otázek vede k nepřesným odpovědím. 

 

Typologie otázek 

Simová (2010) uvádí dva typy otázek. Jsou to otázky otevřené a uzavřené. 

a) Otevřené otázky: u tohoto typu otázek dáváme respondentům možnost 

otevřené, libovolné odpovědi. Odpovědi bývají často rozmanité, proto je těžké je 

vyhodnotit. Z tohoto důvodů se tento typ doporučuje používat co nejméně. Tyto 

otázky dále dělíme na: 

- Asociační otázky: zde respondent uvádí odpověď, která jej napadne jako 

první. 

- Volné otázky: tyto otázky dávají respondentovi volnost při formulaci jejich 

odpovědi. 

b) Uzavřené otázky: těmito otázkami máme omezený počet odpovědí. 

Respondenti jsou nuceni vybrat povolený počet možností. 

 

Simová (2010) uvádí výhodou uzavřených otázek a tou je jednoduchost odpovědi a 

snadná analýza výsledků. 
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4. VÝSLEDKY 

 

Výsledky výzkumu byly rozděleny do tří částí: 

 

1. Dotazník pro dobrovolníky v para atletice. Výsledky jsou zobraceny v grafech. 

2. Dotazník pro para atlety. Výsledky jsou také zobrazeny v grafech. 

3. Rozhovory s koordinátory atletických soutěží. 

 

1. Dotazník pro dobrovolníky 

Tabulka č. 1: Zastoupení respondentů podle věku 
 

Věk respondenta 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

20 let 16, 22 % 6 

21 let 18, 92 % 7 

22 let 10, 81 % 4 

23 let 8, 11 % 3 

24 let 8, 11 % 3 

25 let 2, 70 % 1 

26 let 10, 81 % 4 

27 let 8, 11 % 3 

28 let 2, 70 % 1 

29 let 2, 70 % 1 

30 let 2, 70 % 1 

34 let 2, 70 % 1 

43 let 2, 70 % 1 

46 let 2, 70 % 1 

CELKEM 100, 00 % 37 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 1 vyplývá, že mezi dobrovolníky se pohybují lidé různých věkových 

kategorií, nejčastěji jedinci ve věku 20-21 let. 
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Graf č. 1: Zastoupení respondentů dle pohlaví 

 

 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 1 jasně vidíme, že větší zastoupení v tomto výzkumu měly ženy, a to z 62 %. 
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Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak můžeme vidět v grafu č. 2, u dobrovolníků převažuje z 49 % středoškolské vzdělání 

zakončené maturitou. Velkou část zastupují i absolventi vysokoškolského studia, 41 %. 

 

Do této kategorie patří ti, kteří prošli bakalářským, magisterským nebo doktorským 

studiem. 

 

Studenti středních škol a vysokých škol patří mezi hlavní cílovou skupinu náborových 

kampaní dobrovolnické činnosti v oblasti para sportu. 
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Graf č. 3: Četnost působení na atletických závodech jako dobrovolník 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 3. Na otázku, která se týkala četnosti účasti na závodech v para atletice v roli 

dobrovolníka, převažovala odpověď: jedenkrát, a to z 59 %. Hlavním důvodem bylo 

větší zastoupení studentů, kteří se v rámci předmětu Atletika OSP zúčastnili této akce 

poprvé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Graf č. 4: Účast dobrovolníka na tréninku para atletiky 

   

                          Účastnil jste se jako dobrovolník tréninků para atletiky?       

      

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z grafu č. 4 vychází stejný výsledek jako v grafu předešlém. Větší část dobrovolníků se 

s para atletikou setkala na závodech poprvé. Měli možnost vidět trénink těsně před 

samotnou soutěží. 

16 % dobrovolníků odpovědělo, že se atletických tréninků zúčastnili vícekrát. Hlavním 

důvodem je plnění odborné praxe, která je studentům udělena po absolvování několika 

hodin na tréninku atletiky. 
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Graf č. 5: Způsob oslovení k dobrovolnické činnosti 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Z grafu č. 5 lze vyčíst, z jaké sféry dobrovolníci pocházejí. 68 % se o možnosti 

dobrovolnictví na závodech dozvědělo ve škole. 

 

V tomto grafu můžeme vidět úzký okruh oslovení potencionálních dobrovolníků. 

Veliké mezery má internetová oblast, kde by do budoucna mohlo dojít ke změnám. 

Žádný dobrovolník neodpověděl, že se o dobrovolnictví dozvěděl na internetu. 

22 % tázaných odpovědělo, že byli osloveni přes známé. 
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Graf č. 6: Jakých závodů se dobrovolníci zúčastnili 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 6 je vidět, že hlavním závodem, kterého se dobrovolníci účastnili, byl pohár 

FTVS, který se pravidelně koná na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Tento závod 

pořádá Sportovní klub Jedličkova ústavu, který dlouhodobě spolupracuje s Katedrou 

atletiky na FTVS. 

 

Další častou odpovědí byla účast na Mistrovství České republiky. Tohoto závodu se 

zúčastnilo 14 % tázaných dobrovolníků. 
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Graf č 7: Role, kterou měli dobrovolníci na závodech 
 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hlavní rolí, kterou dobrovolníci zastávají, jsou podle výsledku v grafu č.7 záznamy 

výsledků a administrativa 46 %. Další obsazovanou rolí je manipulace s pomůckami. 

V této roli dobrovolník pomáhá s přesunem pomůcek do sektorů, sbíráním odhozených 

kuželek, disků, oštěpů a připevněním vrhačských koz. Jedná se převážně o správné 

materiální zajištění závodů. 

 

Stejné obsazení (46 %) zastávalo role osobního asistenta sportovců. U této role jde 

převážně o pomoc s činnostmi během dne (přesuny z vozíku na vrhačskou kozu, pomoc 

při stravování, dopravou do sektoru, hygienou atd.). 

 

Stejný výsledek (6 %) mělo role v občerstvení a fotodokumentaci. 
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Graf č. 8: Zkušenost dobrovolníka s rolí  
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 8 velká část z 81 % odpověděla, že byla se svou udělenou rolí spokojená. 

Nikdo neuvedl nespokojenost. 19 % dobrovolníků bylo částečně spokojeno. 
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Graf č. 9: Zkušenost dobrovolníka v komunikaci se sportovci 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 9 dobrovolníci odpovídali podobně jako v grafu č. 8. Mezi dobrovolníky se 

nenašel nikdo, kdo by byl nespokojený s komunikací mezi ním a sportovcem. 
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Graf č. 10: Zkušenost dobrovolníka v komunikaci s koordinátorem před akcí 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 10 poukazuje na mezery v komunikaci koordinátora s dobrovolníky před 

konáním akce. 35 % dobrovolníků odpovědělo, že byli částečně spokojeni s komunikací 

s koordinátorem. 

Nicméně převažovaly kladné odpovědi, 65 % dobrovolníků, kteří zaškrtli možnost 

naprostá spokojenost.  
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Graf č. 11: Zkušenost dobrovolníka v komunikaci s koordinátorem při akci 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto grafu č. 11 se objevuje odpověď spíše nespokojen, která naznačuje horší 

komunikaci koordinátora s dobrovolníkem v průběhu akce než před, a po ní. 

Většina dobrovolníku (81 %) však uvedla naprostou spokojenost. 
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Graf č. 12: Zkušenost dobrovolníka v komunikaci s koordinátorem po akci 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 12 odpovědělo 41 % tázajících, že jejich spokojenost s komunikací 

s koordinátorem po akci je částečná.  

Tak, jako tomu bylo v grafech č. 10 a č. 11, dobrovolníci z velké části odpovídali ve 

prospěch koordinátorů. 
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Graf č. 13.  Zkušenost dobrovolníka s oceněním jeho práce 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 13 dobrovolníci hodnotili ocenění jejich práce na závodech.  

60 % bylo naprosto spokojených, 35 % částečně a 5 % odpovědělo, že byli spíše 

nespokojeni. 
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Graf č. 14. Spokojenost dobrovolníka s odměnou  
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 14 je vidět ze 62 % naprostá spokojenost s odměnou, kterou dobrovolníci 

získávají po ukončení závodů.  

 

Odměny pro dobrovolníky nebývají veliké, většinou se jedná o poskytnutí odborné 

praxe, občerstvení nebo malou finanční odměnu. 
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Graf č. 15: Spokojenost dobrovolníka s benefity 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tomto grafu je znázorněn výsledek na otázku týkající se benefitů, které dobrovolníci 

získávají. Z odpovědí je jasné, že ze 73 % nemají zájem o další benefity. 

Malá část (27 %) odpověděla, že by nějaké benefity uvítala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Graf č. 16: Vůle dobrovolníka účastnit se dalších závodů  
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 16 potvrzuje zájem dobrovolníků zúčastnit se podobných závodů.  

32 % tázaných nad akcí uvažuje a zaškrtlo možnost možná.  

Pouze 11 % odpovědělo, že nemají zájem. 
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Graf č. 17: Motivy k pokračování v dobrovolnické činnosti na atletických závodech 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V otázce, která se týkala motivů, dobrovolníci jednoznačně uvedli získání zkušeností. 

Graf č. 17 z 62 % vyzdvihuje zkušenost a z 32 % navázaní nových přátelství. 

5 % dobrovolníků uvedlo, že k dobrovolnictví nemají žádné motivy. 

Odměna není motivem nikoho z tázaných. 
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Graf č. 18: Spokojenost dobrovolníků s prostředím závodů 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Výsledek, který vidíme v grafu č. 18, jasně definuje spokojenost s prostředím, jež nabízí 

para atletika. 

 

Jedná se především o místo, kde se závody konají, o koordinátory, kteří akci řídí, o 

technické zázemí závodů, o sportovce, jež se závodů účastní, o atmosféru panující na 

závodech, o plynulost závodu, o zajištění pomůcek, bezbariérovost a mnoho dalšího. 
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Graf č. 19: Co se nejvíc povedlo a mělo úspěch 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 19 dobrovolníci odpovídali na otázku týkající se hlavních pozitiv akce. Jako 

hlavní uváděli atmosféru, která na závodech panovala. 

19 % vyzdvihlo organizaci závodu. 

 

V odpovědích se také objevovalo pozitivní ohodnocení připravenosti prostředí (5 %), 

spokojenost závodníků (5 %), výkony (5 %), výsledky (11 %), které podávali atleti. 

V neposlední řadě ohodnotili občerstvení (3 %), které je na každých závodech jiné. 
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 Graf č. 20: Co by udělali jinak       

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 20 dobrovolníci uváděli, co by na závodech udělali jinak.  

Většina (68 %) by nic neměnila. 

 

V odpovědích se objevoval zájem o bližší informace o průběhu závodu. 

Dobrovolníci si také všimli nedostatků v zázemí pro sportovce, malých finančních 

odměn a nízkého zájmu medií a diváků. 

 

5 % by uvítalo proškolení v oblasti pravidel para atletiky a v základech osobní asistence 

pro tělesně postižené. 
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2. Dotazník pro para atlety 

 

Tabulka č. 1: Zastoupení respondentů podle věku 

 

věk 

Absolutní 

hodnota 

Relativní 

hodnota 

19 let 1 10, 00 % 

20 let 1 10, 00 % 

22 let 2 20, 00 % 

23 let 1 10, 00 % 

27 let 1 10, 00 % 

28 let 1 10, 00 % 

35 let 1 10, 00 % 

36 let 1 10, 00 % 

39 let 1 10, 00 % 

celkem 10 100, 00 % 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

Z tabulky č. 1 vyplývá široké věkové rozpětí atletů. Věková hranice se pohybovala 

v rozmezí 19 až 39 let. 
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Graf č. 1: Dosažené vzdělání 
 

 
 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

V grafu č. 1 vidíme, že 30 % tázaných dosáhlo nejvýše středoškolského studia. O 10 % 

více paraatletů dosáhlo nejvyššího vysokoškolského vzdělání. 
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Tabulka č. 2: Jak dlouho se věnujete atletice? 
 

Časový úsek 

Absolutní 

hodnota 

Relativní 

hodnota 

1 rok 1 10, 00 % 

3 roky 1 10, 00 % 

4 roky 1 10, 00 % 

7 let 1 10, 00 % 

8 let 1 10, 00 % 

9 let 1 10, 00 % 

13 let 1 10, 00 % 

16 let 1 10, 00 % 

21 let 1 10, 00 % 

27 let 1 10, 00 % 

Celkem 10 100, 00 % 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č 2. zobrazuje počet roků, kterým se para atleti věnují atletice. Tato škála má 

opět velké rozpětí. Tabulka začíná odpovědí nováčka, který se atletice věnuje teprve 

rok, a končí odpovědí zkušeného atleta, jenž se atletice věnuje od svého mládí, a to 27 

let. 
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Graf č. 2: Hlavní disciplína, ve které atleti soutěží 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 2 najdeme odpovědi na otázku, ve které jsem se ptala na hlavní disciplínu 

atleta. 

V odpovědích se rovnaly dvě discipliny, a to hod oštěpem a hod kuželkou, obě 30 %. 

Zastoupení měli i atleti, věnující se vrhu koulí, hodu diskem a běhu. 
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Graf č. 3: Reprezentace klubu 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 3 zobrazuje zastoupení atletů ze tří klubů.  

50 % atletů reprezentuje Sportovní klub Jedličkova ústavu.  

30 % atletů závodí za Atletický klub Olomouc a 20 % atletů soutěží za Elite handicap 

sport. 
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Graf č. 4: Největší sportovní úspěch 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 4 můžeme vidět všechny druhy závodů, které sportovci považují za svůj 

největší sportovní úspěch.   

 

V odpovědích se objevuje vysoké ohodnocení pozice v reprezentaci České republiky. 

Jeden z atletů uvádí jako svůj největší úspěch návrat k atletice po prodělání těžké cévní 

mozkové příhody. 
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Graf č. 5: Využití osobního asistenta na závodech 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 5 vyobrazuje využití osobního asistenta na závodech. Para atleti uvedli, že z 

60 % osobního asistenta nevyužívají, ze 40 % naopak ano. 

 

Osobní asistent pomáhá atletům převážně v přesunech, s občerstvením a s hygienou. 
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Graf č. 6: Spokojenost s prací dobrovolníků na závodech 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 6 znázorňuje spokojenost atletů s dobrovolníky, kteří jim pomáhají na závodech.  

Sedm z nich uvedlo, že jsou spokojeni. Dva závodníci napsali, že jsou zcela spokojeni, 

a jeden zaškrtl možnost, že je spíše nespokojen.  
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Graf č. 7: Kontakt s dobrovolníkem 
 

 
  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

V grafu č. 7 převažovaly odpovědi ano (40 %) nebo někdy (50 %). 

Jen 10 % uvedlo, že s dobrovolníkem nenavazuje kontakt. 

 

V této otázce jsem se ptala na snahu oslovit dobrovolníka jménem, zapamatovat si jeho 

jméno, konverzovat s ním během závodů nebo případně navázat přátelství. 
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Graf č. 8: Případná pomoc s osobní asistencí 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 8 jsem se atletů ptala na případné využití dobrovolníka k osobní asistenci 

mimo závodní prostředí. Výsledek je vyrovnaný. 

 

Pět atletů odpovědělo, že osobního asistenta využívají a oslovují dobrovolníky 

k případné spolupráci.  

 

 Pět atletů odpovědělo, že služby osobní asistence nevyužívají a dobrovolníky 

neoslovují. 
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Graf č. 9: Ohodnocení dobrovolnické činnosti 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Atletů jsem se ptala, jestli si myslí, že je práce dobrovolníků dostatečné ohodnocená. 

V grafu č. 9 vidíme odpovědi. 70 % atletů si myslí, že je jejich práce málo ohodnocen a 

30 % si myslí, že je jejich práce ohodnocená dostatečně. 
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Graf č. 10: Proškolení dobrovolníků v oblasti para atletiky 

 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 10 vyobrazuje výsledek otázky, která se týkala školení dobrovolníků. 

70 % tázaných odpovědělo, že dobrovolníci nemusí být více školeni. 

 

30 % si myslí, že by bylo dobré dobrovolníky více školit. 

 

Atletů jsem se ptala na jejich názor, zda jsou dobrovolníci dostatečně odborně 

připraveni a jestli zvládají svou roli na závodech. 
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Graf č. 11: Dostatečné znalosti para atletiky 
 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V grafu č. 11 je patrné, že většina para atletů je spokojená se znalostmi para atletiky, 

které dobrovolníci mají.  

 

Dva para atleti napsali, že by u dobrovolníků uvítali znalost pravidel para atletiky a 

základů osobní asistence tělesně postižených. 
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Graf č. 12: Mezery v přístupu dobrovolníků k tělesně postiženým 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 12 poukazuje na spokojenost para atletů s přístupem dobrovolníků k jejich 

hendikepu.  

 

20 % uvedlo, že postrádají konkrétní přístup. Převážně šlo o vyjádření přehnané lítosti 

ze strany dobrovolníka a mezery v manipulaci s tělesně postiženým sportovcem. 
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Graf č. 13: Dostatečné znalosti v oblasti osobní asistence 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu č. 13 je jasně vidět názor atletů na povědomost dobrovolníků o základech 

osobní asistence. 

 

90 % tázaných vyjádřilo kladný názor.  

 

10 % si myslí, že znalosti osobní asistence dobrovolníků jsou nedostatečné. 
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Graf č. 14: Změny v organizaci závodů 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 14 znázorňuje odpovědi atletů, kterých jsem se ptala na otázku:,, Co by měli 

koordinátoři změnit v organizaci závodů?“ 

 

30 % odpovědělo, že není co měnit.  

 

20 % uvedlo proškolit dobrovolníky v pravidlech para atletiky.  

 

30 % odpovědělo proškolení dobrovolníků v rolích, které zastávají.  

 

Jedná se o role: rozhodčí, fotodokumentace, časomíra, asistence s pomůckami, osobní 

asistence, občerstvení, přesuny sportovců a pomůcek z koridorů. 
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Rozhovory s koordinátory  

V tomto rozhovoru jsem oslovila koordinátory atletických závodů, kteří je pravidelně 

organizují. Odpověděli tři zkušení koordinátoři, kteří mají mnoho zkušeností v oblasti 

para sportu.  V rozhovoru jsem se ptala, jak organizují závody, jak získávají a odměňují 

dobrovolníky. 

 

První otázka zněla: 

Jak dlouho trvá připravit a zorganizovat atletické závody? 

Zhruba jeden měsíc. Záleží na druhu závodů. Některé, jako například MČR, jsou 

náročnější. Důvodem je vyšší počet závodníků. 

 Pokud máte zkušenosti z minulých ročníků, tak jde o domluvu termínu a pronájem 

areálu, zajištění rozhodčích a dobrovolníků (v našem případě studenti FTVS). 

Díky zkušenostem z minulých ročníků nám to už naštěstí nezabírá tolik času! K 

přípravě nám prakticky "stačí" domluvit s týmem a vedením sekce atletiky termín, 

pronájem UK FTVS areálu, zajištění rozhodčích a dobrovolníků, kteří jsou zastoupeni 

studenty UK FTVS na odborných praxích. 

 

Druhá otázka byla: 

Kolik osob se podílí na přípravě akce? 

Opět záleží na typu závodu. Většinou se jedná o 4 až 5 osob. 

V našem případě, pořádání jednoho kola ligy Atletiky vozíčkářů, máme tým pěti lidí, 

kteří mají jasné úkoly. 

Za SC JU PRAHA, pořádáme kolo ligy atletiky vozíčkářů ČATHS (Česká asociace 

tělesně handicapovaných sportovců), máme organizační tým 5 lidí a každý z nás má 

jasně vymezené pracovní úkoly, které musí zajistit v přípravách na akci, v průběhu akce 

a po akci. 

 

Třetí otázka se týkala vyhledávání dobrovolníků: 
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      3. Jakým způsobem hledáte dobrovolníky? 

       1. Naši dobrovolníci pocházejí z řad atletů našeho klubu (Atletický klub Olomouc), 

studentů Fakulty tělesné kultury. 

       2. Jeden z týmu je vedoucí Katedry atletiky na FTVS, má na starost zajištění 

studentů pomocníků. 

      3. Všemi způsoby, na internetu, v práci, ve školách, u kamarádů, známých a u 

rodiny, zkrátka všude, jelikož dobrovolníků není nikdy dost (resp. je jich potřeba hodně 

a aktivních/schopných/stálých je velmi málo!) Bohužel sehnat dobrovolníky na akci je 

čím dál tím složitější a náročnější, jelikož valná většina lidí, a to převážně v Praze, 

nechce pomáhat "zadarmo", příp. jen za 300 Kč na akci. 

Naštěstí je jeden člen našeho týmu vedoucí katedry ATL na UK FTVS, tak má na starost 

zajištění studentů jako pomocníků. 

 

Čtvrtá otázka poukazovala na zpětnou vazbu od dobrovolníků. 

4. Jakým způsobem dostáváte zpětnou vazbu od dobrovolníků?  

1. Bohužel nedostáváme. 

2. Nedostáváme, věřím, že je vše v pořádku. 

3. Toto je velice individuální, od některých ji nedostáváme bohužel vůbec, nicméně 

věříme a doufáme, že je vše v pořádku. Většinou ale žádáme o tzv. zpětnou vazbu od 

dobrovolníků (plusy, mínusy) buď písemnou formou, ale v ideálním případě na osobní 

FEEDBACK schůzce. 

 

Pátá otázka byla zaměřena na názory dobrovolníků a sportovců. 

5. Záleží Vám na názoru dobrovolníků a sportovců? 

1. Od sportovců máme převážně pozitivní ohlasy. 

2. Od sportovců máme jen kladnou odezvu a od vedoucího katedry AT FTVS také. 

3. Samozřejmě ANO! Od sportovců máme zatím jen positiv odezvu a od vedoucího 

Katedry atletiky FTVS také. Ten po závodech dělá rozbor o průběhu konání akce se 

svými studenty, kteří byli přítomni. 
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Šestá otázka se týkala prospěšnosti zpětné vazby. 

6. Je Vám zpětná vazba prospěšná?  

1. Ano, je. Vždy se najdou chyby, ze kterých je potřeba se ponaučit. 

2. Určitě ano. 

3. Velmi! Vždy se snažíme poučit z potenciálních chyb a vždy se pokud možno zlepšit! 

Proto oceníme více negativní hodnocení, abychom se mohli zlepšit, než neupřímnou 

chválu a ovace. 

 

Sedmá otázka zněla takto: 

7. Co je v popisu Vaší práce? Jak náročná je organizace sportovní akce? 

1. Mou úlohou je, aby akce probíhaly, tak jak mají, od začátku až do konce. Každá akce 

je na organizaci jiná.  

2. Mým úkolem je zajištění dobrovolníků, koordinace závodníků a mnoho dalších úkolů 

během závodů a po nich. 

3. V popisu naší práce je výborně zorganizovat onu sportovní akci "na klíč" od A do Z, 

aby bylo vše pořádku. 

Zajistit zodpovědné, spolehlivé lidí do organizačního týmu. 

Zajistit dobrovolníky na akci. 

Zajistit dostatek sportovců/závodníků, aby se závod mohl uskutečnit. Je klíčové, aby na 

disciplíně bylo dostatek sportovců. 

Zajistit výsledkový servis. 

Zajistit občerstvení. 

Zajištění cen. 

Zajištění DJ a moderátora. 

Zajištění vozového parku, abychom mohli na místo určení dopravit všechen potřebný 

materiál, atletický materiál, sportovce atd.). 

Zajištění parkovaní pro všechny účastníky akce. 
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V osmé otázce jsem se ptala na péči o dobrovolníky. 

8. Jak pečujete o dobrovolníky? 

1. Vzhledem k nedostatku dobrovolníků moc času na individuální přístup nezbývá. Na 

každé akci zajišťujeme drobné občerstvení. 

2. Zajištěním oběda i pitného režimu. 

3. Zajištění stravy a pití po celou dobu konání akce. 

 4. Drobná symbolická finanční odměna 300 Kč/den. 

5. Potvrzení odborné praxe či zápočtu, přátelské prostředí, skvělé zkušenosti, možnosti 

navázání další spolupráce (např.: lyžařský výcvik ITALY, atletického soustředění Gran 

Canaria, mezinárodní závody, campy atd.) 

 

Devátá otázka byla položena takto: 

9. Záleží Vám na jejich pravidelné účasti na akcích, které pořádáte? 

1. V našem zájmu je, aby se dobrovolníci účastnili pravidelně. Bohužel se nám vrací 

pouze malý zlomek. Hlavní příčinu vidím v nedostatečném ohodnocení, a to hlavně 

finančním.  

Bohužel naše prostředky jsou velmi omezené, proto je odměna spíše symbolická.  

Pravidelně se nám vrací dobrovolníci, kteří s námi navážou přátelství, začnou jezdit na 

soustředění, pravidelně jezdí na závody, ale těch je málo. 

2. Každý rok máme nové studenty, nové dobrovolníky. Stálých dobrovolníků je velmi 

málo. 

3. Konkrétně na Poháru FTVS máme prakticky každý rok jiné studenty. Na jiných 

závodech se potkáváme s malým okruhem stálých dobrovolníků. 

 

V otázce číslo deset jsem se ptala na odměnu pro dobrovolníky. 

10. Jak dobrovolníky odměňujete?  

1. Jak už jsem psala, odměnou bývá malá finanční odměna. Studentům ATV 
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poskytujeme uznání praxe. 

2. Studijní praxe, oběd. 

3. Konkrétně na Poháru FTVS jde o odborné praxe a zápočty studentů UK FTVS, tak je 

v posledních letech domluvena odměna "jen pouze" formou splnění studijních 

předpokladů, jídla, pití a skvělé společnosti na akci. 

Na ostatních závodech je odměna podobná. 

 

Poslední otázka se týkala mezer ve spolupráci mezi koordinátorem a dobrovolníkem. 

11. Vidíte nějaké mezery ve spolupráci s dobrovolníky?  

1. Většinou žádné problémy nemáme.  

2. Vloni byl problém na Poháru FTVS s první spoluprací i zahraničních studentů, kteří 

neměli přesné instrukce od vedoucí a během akce „mizeli po anglicku“. 

3. Ani ne. Jako pořadatelé musíme být flexibilní a děláme vždy vše, je třeba. 
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5. DISKUZE 

Dobrovolnictví je unikátní fenomén. Je to činnost poskytovaná ve volném čase, 

nepovinně a bezplatně tak aby pomohla dobré věci. 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na význam sportu pro osoby s tělesným 

postižením, a to konkrétně v para atletice. Pro komplexní zmapování problematiky bylo 

využito kvalitativního přístupu a deskriptivně analytické metody. Prostřednictvím 

různých forem dotazování byly osloveny tři skupiny, které na dobrovolnictví přímo 

participují: dobrovolníci, organizátoři závodů (koordinátoři dobrovolníků) a samotní 

sportovci s tělesným postižením (para atleti). 

Dobrovolníkům a para atletům byl zaslán dotazník. S koordinátory proběhl rozhovor. 

První výzkumná otázka zněla: Jaká je struktura souboru dobrovolníků na závodech 

v para atletice? 

V prvním dotazníku pro dobrovolníky odpovídalo celkem 37 respondentů.  

Metody sběru dat proběhly prostřednictvím dotazníku vlastní konstrukce v prostředí 

programu Survio u dvou skupin dobrovolníků a para atletů. Dále proběhl rozhovor 

s koordinátory atletických soutěží. 

Z výsledků vyplývá, že našeho výzkumu se zúčastnilo více žen, věková hranice byla 

různorodá. Největší zastoupení měli absolventi středoškolského studia. 

Výsledek potvrzuje tvrzení Zdeňka Mlčáka (2021), který ve svém článku uvádí:,,Mezi 

dobrovolníky u nás výrazně převažují ženy, lidé v období mladší dospělosti, 

nejaktivnější skupinu tvoří studenti. Počet dobrovolníků mezi staršími osobami je 

marginální“. 

 

Odpověď na výzkumnou otázku číslo dva: Jaké jsou motivy dobrovolníků k účasti na 

sportovních soutěžích tělesně postižených? 

Při hledání odpovědi na tuto otázku byly pokládány skupině jedinců se zkušeností 

s dobrovolnictvím série otázek na pozitivní zkušenost s akcí a motivaci, která je vede 

k pokračování činnosti dobrovolníka. 

Dobrovolníci kladně hodnotili prostředí a organizaci závodu, kterého se zúčastnili. Také 
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pozitivně popsali své dojmy z výsledků, které atleti podávali. Z odpovědí jasně 

vyplynulo jejich nadšení a touha o účasti na dalších závodech. 

Na otázku, která směřovala k zjištění jejich motivů, jež je vedou k účasti na závodech 

para atletiky, jednoznačně odpovídali, že je motivuje atmosféra panující na závodech. 

Dále vyzdvihovali získání nových přátelství, která navázali se samotnými sportovci, 

organizátory a ostatními dobrovolníky. V odpovědi se objevovaly také motivy získání 

nových zkušeností v oblasti para sportu. 

Rehberg (2005) ve svém díle klasifikuje motivy k dobrovolnictví na motivy inovativní, 

u tohoto druhu motivu se zaměřujeme na hledání něčeho nového, v případě 

dobrovolníků v para atletice poznávání atmosféry na závodech, nové zážitky a výkony. 

Dále uvádí motivy egocentrické. Ty jsou orientované na hledání něčeho pro sebe. U 

dobrovolníků je to tedy touha o získání nových zkušeností a nabytích nových přátelství. 

Miroslav Homola (1972) ve své knize popisuje motivy k dobrovolnictví takto:,, Nejsme 

prakticky nikdy motivováni pouze jedním motivem, ale vždy komplexem, v němž jsou 

motivy vzájemně propojeny.“ 

Z toho vyplývá, že motivů, které nás vedou k dobrovolnické činnosti, může být více. 

Jedná se o celý balíček motivů, jež se navzájem ovlivňují. 

Průzkum, provedený v Kanadě dokazuje souvislost dobrovolnické činnosti s touhou 

pomoci komunitě, určité skupině a v neposlední řadě jde také o zábavu, kterou daná 

akce přináší. (Twynam, Farrell a Johnton, 2002). 

 

Třetí výzkumná otázka zněla takto: Jaká byla spokojenost dobrovolníků na závodech, 

kterých se zúčastnili? 

V této výzkumné otázce byli respondenti dotazováni na jejich spokojenost s rolí, 

s komunikací s koordinátorem a se sportovcem. Dále jsme se ptali na spokojenost 

s oceněním jejich práce a následnou odměnou. 

Výzkum ukázal, že nejčastější rolí dobrovolníků na atletických závodech je role 

v oblasti administrativy, asistence s pomůckami a osobní asistence sportovcům. 

Dobrovolníci uváděli naprostou spokojenost s rolí, kterou dostali od koordinátora 

soutěže. 
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Následovaly otázky, týkající se komunikace. Ptali jsme se dobrovolníků na komunikaci 

mezi nimi a sportovci, uvedli spokojenost. Stejně tak odpověděli para atleti, kteří 

s dobrovolníky komunikovali. Para atleti v otázce o navazování kontaktu 

s dobrovolníkem uvedli, že stojí o vzájemnou komunikaci. S dobrovolníkem 

komunikují, snaží se ho oslovit jménem, navazují s nimi přátelství. Někteří 

dobrovolníky následně žádají o možnost osobní asistence mimo závodní prostředí. 

V dotazníku jsme se také věnovali komunikaci mezi dobrovolníkem a koordinátorem. 

Dobrovolníci uváděli částečnou spokojenost. Hlavním důvodem je nedostatečný počet 

dobrovolníků na všech závodech v para atletice. Koordinátor tak musí zastávat několik 

funkcí najednou. Výsledkem je nedostatečná komunikace, informovanost a řízení 

dobrovolníků. 

Jeden z koordinátorů v rozhovoru uvedl: 

„Bohužel sehnat dobrovolníky na akci je čím dál tím složitější a náročnější, jelikož 

valná většina lidí nechce pomáhat "zadarmo", případně jen za 300 Kč na akci.“ 

 „Na závodech musíme být flexibilní a děláme vždy vše, co je třeba.“ 

Mikuláštík (2003) uvádí, že komunikace je nejdůležitější potřebou, kterou v životě 

máme. Jedná se o proces dorozumívání a předávání informací. Komunikace nám 

pomáhá projevit naše postoje a pocity k sobě i k druhým. Komunikace je jedním 

z hlavních aspektů mezi dobrovolníkem a sportovcem. Pro správný chod závodů je 

potřeba, aby dostatečná komunikace probíhala i mezi dobrovolníkem a koordinátorem. 

 

Z neformálních diskuzí vyplývá malý zájem dobrovolníků proniknout do organizace 

závodů blíž, stát se členy organizačního týmu. Otázkou tedy je, jaký k tomu mají důvod. 

Zda se jedná o nedostatečné ohodnocení, nevyhovující náplň jejich role, fyzickou či 

psychickou náročnost, která je na závodech, tlak na schopnost přizpůsobení a 

operativního jednání atd. 

Dobrovolníků jsme se dále ptali na jejich spokojenost s ohodnocením práce a odměnou.  

Každého k dobrovolnictví motivuje něco jiného. Tento výzkum ukázal, že dobrovolníci 

byli spokojeni jak s ohodnocením, tak s odměnou, kterou dostali. Obdrželi malé 

občerstvení, upomínkový předmět a uznání praxe. 

Dobrovolníci byli z velké části spokojeni, ale objevovaly se i negativní odpovědi. 
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Hlavní otázkou tedy je, zda dobrovolníci očekávají větší finanční nebo materiální 

odměny. Na druhou stranu dobrovolnictví je bráno jako: „Poskytnutí pomoci druhým 

bez nároku na materiální odměnu“ (Musiček a Wilson, 2008). 

Dobrovolnictví je fenoménem dnešní doby, nicméně určité rezervy v ohodnocení má. 

Ne každý jedinec na dobrovolnictví nahlíží jako na příležitost získání něčeho 

cennějšího, než je finanční ohodnocení. 

Já osobně na dobrovolnictví v para sportu nahlížím jako na obohacující možnost 

účastnit se akcí plných nových zkušeností, zážitků, přátelství, rozšíření obzorů, přiučení 

se něčemu novému.  

 

Čtvrtá výzkumná otázka byla sepsána takto: Jak obtížné je pro koordinátora 

dobrovolníky vyhledat, koordinovat, odměňovat?  

Poslední výzkumná otázka se týkala koordinátorů. V rozhovorech, které jim byly 

zaslány, jsem se ptali na několik otázek týkajících se jejich práce. Hlavním záměrem 

bylo zjistit, jak získávají dobrovolníky, jak organizují soutěže a jak odměňují 

dobrovolníky za jejich práci. 

Koordinátora můžeme považovat za určitý typ sportovního manažera, který by měl mít 

použitelné, vhodné manažerské dovednosti (Čáslavová, 2009).  

Především jsou to dovednosti technické, ty se týkají znalosti techniky specifické pro 

danou oblast, ve které organizuje. Koordinátor by měl mít dovednosti koncepční, tedy 

komplexní myšlení, které mu pomáhá v řízení organizace jako celku, ale zároveň 

napomáhá v znalostech jednotlivých částí organizace. Důležitými dovednostmi jsou 

dovednosti lidské. Umožňují koordinátorovi správně jednat se skupinou i jednotlivcem, 

motivovat dobrovolníky, diskutovat o problémech a rozhodovat se rychle a správně. 

Jak dobrovolníky získávají? 

Hlavním místem, kde koordinátoři získávají dobrovolníky, jsou fakulty. Převážně se 

jedná o studenty tělesné výchovy a sportu osob se specifickými potřebami. Tahle 

návaznost na fakulty funguje jak v Praze, tak v Olomouci. Formou praxe si studenti 

vyzkoušejí úlohu dobrovolníka přímo na závodech. 

Skvělou spolupráci si v rozhovoru chválili všichni tři tázaní koordinátoři. 
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Dalším místem, kde koordinátoři hledají dobrovolníky, je okruh přátel a rodiny. 

J. Wilson (2000) ve své studii dokazuje, že v procesu rozhodování stát se 

dobrovolníkem hrají roli rodiče, kteří se sami věnují dobrovolnictví a mají s tím 

zkušenosti. 

Jak organizují závody v para atletice? 

Koordinátorům byly položeny tři otázky týkající se organizace. Nejprve jsme se ptali na 

dobu trvání příprav jednotlivých závodů. Koordinátoři uváděli individuální charakter 

jednotlivých závodů. Záleží tedy, o jaký druh závodu se jedná, jak velké je jeho 

obsazení a velikost prostředí, ve kterém se závod odehrává. 

Pozitivním aspektem jsou nasbírané zkušenosti z předešlých ročníků. 

Druhá otázka směřovaná na organizační tým, která odhalila malí počet organizátorů. 

Každý koordinátor má okolo sebe malý realizační tým, který má jasně dané úkoly. 

Všichni koordinátoři uvedli, že se stabilně jedná zhruba o skupinku 4 až 5 lidí. Uvádíme 

odpověď jednoho z koordinátorů: „Za SC JU PRAHA pořádáme kolo ligy atletiky 

vozíčkářů ČATHS (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců) máme 

organizační tým 5 lidí a každý z nás má jasně vymezené pracovní úkoly, které musí 

zajistit v přípravách na akci, v průběhu akce a po akci.“ 

 Co je v popisu vaší práce?  

 Průběh závodů nese na bedrech koordinátor. Jeden z nich uvedl, že jeho úlohou je: 

„…aby akce probíhaly, tak jak mají od začátku až do konce. Každá akce je na 

organizaci jiná.“  

K jeho povinnostem patří zajištění zodpovědných a spolehlivých lidí do organizačního 

týmu, vyhledání dostatečného počtu dobrovolníků, zajištění dostatečného počtu 

závodníků, obstarání občerstvení, cen, moderátora, zajištění parkování a mnoho dalšího. 

Hlavním cílem rozhovoru bylo představit, co vše musí koordinátor zvládnout. Co 

k tomu potřebuje, jaké jsou jeho možnosti a prostředky. 

 

Rozhovor odhalil problém s vyhledáváním dobrovolníků, s nedostatečným finančním 

balíčkem, se kterým musí koordinátor umět hospodařit na závodech v para atletice. 

Hlavní mezery v této oblasti vidím v komunikaci v prostředí online medií (Facebook, 
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Instagram, webové stránky). Neziskový sektor je ovlivněn krátkodobým financováním, 

závislostí na získání grantů, kdy jejich pravidelnost ovlivňuje mnoho nezávislých 

faktorů.  

Další oblastí, která má velký potenciál ke zlepšení, je povědomost o možnosti 

dobrovolnictví na středních školách, kde studenti v rámci maturitních předmětů 

nahlížejí do různých sfér dobrovolnické činnosti. Dobrovolnictví jim může nabídnout 

smysluplné trávení volného času, proniknutí do nového kolektivu, jenž se vytváří na 

každých závodech nový a nabízí jedinečnou atmosféru. V neposlední řadě 

dobrovolnictví může vyvolat pocit užitečnosti a zdravého sebevědomí. Dochází 

k získání nových zkušeností, znalostí a dovedností, které středoškolákům mohou pomoc 

s výběrem dalšího úseku studia (Hladká, 2008). 
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6. ZÁVĚR 

Provedený výzkum poukázal na význam dobrovolnictví v para atletice. Z výsledků 

dotazníků pro dobrovolníky je patrné, že se jim prostředí para atletiky líbilo a chtějí se 

do něj vrátit. Dotazník pro para atlety odhalil, jak sportovec vnímá dobrovolníka. Jestli 

má zájem poznat ho blíž, jestli s ním chce navázat spolupráci k případné osobní 

asistenci, jestli mu stačí jeho znalost pravidel para atletiky, jestli má dostatečné vzdělání 

v oblasti osobní asistence tělesně postižených. 

 

Hlavní cíl diplomové práce byl splněn.  Došlo k přiblížení motivů, které vedou 

dobrovolníky k dobrovolnické činnosti. Z odpovědí dobrovolníků je jasně vidět, že 

hlavním motivem je nasbírání nových zkušeností, navázání nových přátelství. Žádný 

z tázaných neuvedl, že je jeho motivem odměna. Upřednostnění nemateriálních motivů 

je velmi milým výsledkem. 

 

Druhým cílem bylo poukázat na mezery a nedostatky v získávání, organizování a 

odměňování dobrovolníků pohledem koordinátorů. Výsledek rozhovoru s koordinátory 

vyobrazil realitu, a tou je nedostatek dobrovolníků a malého finančního obnosu, na 

němž jsou navázány odměny dobrovolníkům. 

 

Díky této diplomové práci jsem získala odrazová data týkající se para atletiky a 

dobrovolnictví na soutěžích. Přesvědčila jsem se o smyslu nadále se věnovat 

dobrovolnictví, a to nejen v para atletice. 

 

Jedna koordinátorka popsala českou para atletiku jako malý rybníček mezi zahraničními 

velikány. Naše podmínky, naše finanční balíčky nejsou ideální, ale přesto jsme ve světě 

para sportu vidět. Každý rok vysíláme početnou skupinu na velké soutěže, přivážíme 

cenné kovy a nabíráme nové zkušenosti. 

 

Povědomí o sportu hendikepovaných je bohužel velmi malé. Dobrovolnictví v této sféře 

patří mezi neprobádanou oblast, která má velký potenciál.  
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Svět para sportu není o financích, slávě a bohatství. Je o vzájemné toleranci, respektu, 

přizpůsobení, obohacení, pomoci a pokoře. 

 

Do budoucna bych se tomuto tématu ráda věnovala, získávala nové poznatky a hledala 

možnosti ke zlepšení popularity para sportu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

AMBLER, Z. 2011. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén. 351 s. ISBN 978-80-

7262-707-3. 

 

AMBLER, Z. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011. 351 s. ISBN 978-80-

7262-707-3. 

 

Armstrong, Michael. (1999). Personální management. Praha: Grada.   
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Příloha č. 1: Dotazník pro dobrovolníky 

1. Věk: 

 

2. Pohlaví: 

a) Muž                b) Žena 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní           b) Středoškolské          c) Středoškolské s maturitou 

d)Vysokoškolské 

 

4. Jako dobrovolník jste pomáhal na atletických závodech? 

a) 1x                   b) Několikrát 2 – 5 x         c) Opakovaně     d) Pravidelně 

 

5. Účastnil jste se jako dobrovolník i tréninků para atletiky? 

a) 1x                  b) Vícekrát                         c) Opakovaně      d) Pravidelně 

 

6. Jaký způsobem jste byl osloven pro práci dobrovolníka? 

a) Přes známé  b) E-mailem organizací       c) Na internetu    d) Ve škole 

e)V práci                         f) Jinde 

 

7. Jakých atletických závodů jste se zúčastnil? 

a) Pohár FTVS                   b) MČR             c) Prázdniny na nečisto                     

d) Český pohár               e) Jiné 

 

8. Jaká byla vaše role na závodech? 

a) Osobní asistent    b) Záznamy výsledků, administrativa  
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 c) Rozhodčí        d) Asistent s pomůckami (přesun, vážení…)   

 e) Fotodokumentace   f) Občerstvení         g) Jiná 

 

9. Jaká byla vaše spokojenost s rolí? 

a) Naprostá                  b) Částečná           c) Spíše nespokojen                           

d) Zcela nespokojen 

 

            Jaká byla vaše spokojenost s komunikací se sportovci? 

a) Naprostá              b) Částečná             c) Spíše nespokojen                             

      d) Zcela nespokojen 

 

            Jaká byla vaše spokojenost s komunikací s koordinátorem před akcí? 

a) Naprostá            b) Částečná              c) Spíše nespokojen                                

d) Zcela nespokojen 

 

           Jaká byla vaše spokojenost s komunikací s koordinátorem při akci? 

             a)     Naprostá          b) Částečná             c) Spíše nespokojen    

                 d) Zcela nespokojen 

 

           Jaká byla vaše spokojenost s komunikací s koordinátorem po akci? 

           a)     Naprostá          b) Částečná               c) Spíše nespokojen  

               d) Zcela nespokojen 

 

           Jaká byla vaše spokojenost s oceněním vaší práce? 

          a)     Naprostá         b) Částečná               c) Spíše nespokojen   

             d) Zcela nespokojen 
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10. Jaká byla vaše spokojenost s odměnou? 

         a)    Naprostá            b) Částečná                 c) Spíše nespokojen     

            d) Nespokojen 

 

11. Chtěl byste i jiné benefity? 

          a) Ano                 b) Ne                       

 

12. Uvažujete o své účasti na podobné akci, jako byly tyto atletické závody? 

         a) Ano                 b) Ne   c) Možná 

 

13. Jaké máte motivy pokračovat v dobrovolnictví na atletických závodech? 

         a) Odměna        b) Zkušenost  c) Přátelství  

         d) Žádné  e) Jiné 

 

14. Líbilo se vám prostředí atletických závodů? 

         a) Ano                b) Ne   

 

15. Co se podle vás na akci nejvíc povedlo a mělo úspěch?........................................ 

 

16. Je něco, co byste udělal jinak?.............................................................................. 

 

17. Uvažujete o účasti na další atletické akci? 

        a) Ano                b) Ne                c) Možná 
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Příloha č. 2: Dotazník pro para atlety 

1. Věk: 

 

2. Pohlaví 

a) Muž                          b) Žena 

 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a) Základní        b) Středoškolské       c) Středoškolské s maturitou                   

d) Vysokoškolské 

 

4. Jak dlouho se věnujete atletice?............................................................................. 

 

5. Jaká je vaše hlavní disciplína? 

a) Hod kuželkou  b) Hod oštěpem       c) Hod diskem             d) Vrh koulí        

e) Jízdy            f) Běh 

 

6. Jaký klub reprezentujete?....................................................................................... 

 

7. Jaký je váš největší sportovní úspěch?................................................................... 

 

8. Využíváte na závodech osobního asistenta? 

 (Sportovního asistenta, který pomáhá s přesuny, s manipulací s pomůckami, 

 s běžnými aktivitami během dne). 

a) Ano                   b) Ne 

 

9. Jste spokojen s prací dobrovolníků na atletických soutěžích? 
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 (Z vašich zkušeností, jak hodnotíte jejich přístup) 

a) Zcela spokojen    b) Spokojen     c) Spíše nespokojen                                    

d) Zcela nespokojen 

 

10. Navazujete s dobrovolníkem kontakt? 

 (Snažíte se je oslovit jménem) 

a) Ano                     b) Ne                c) Někdy 

 

11. Snažíte se dobrovolníky oslovit k případné osobní asistenci? 

a) Ano                    b) Ne 

 

12. Myslíte, že je práce dobrovolníků dostatečně ohodnocena? 

a) Ano                    b) Ne 

 

13. Myslíte, že by dobrovolníci měli být více školeni? 

a) Ano                  b) Ne           

 

14. Postrádáte něco v jejich znalostech atletiky? 

a) Ano                 b) Ne         

 

15. Postrádáte něco v jejich přístupu ke zdravotně postiženým? 

a) Ano                 b) Ne             

 

16. Jsou jejich znalosti v oblasti osobní asistence dostačující? 

a) Ano                b) Ne         
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17. Je něco, co by měli koordinátoři atletických závodů změnit? 

……………………………………………………………….. 
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Příloha č. 3: Rozhovor s koordinátory atletických soutěží 

 

Rozhovor č. 1 

1. Jak dlouho trvá připravit a zorganizovat atletické závody? 

„Zhruba jeden měsíc. Záleží na druhu závodů. Některé, jako například MČR, jsou 

náročnější. Důvodem je vyšší počet závodníků.“ 

 

2. Kolik osob se podílí na přípravě akce? 

„Opět záleží na typu závodu. Většinou se jedná o 4 až 5 osob.“ 

 

3. Jakým způsobem hledáte dobrovolníky? 

„Naši dobrovolníci pocházejí z řad atletů našeho klubu (Atletický klub Oloumouc), 

studentů Fakulty tělesné kultury.“ 

 

4. Jakým způsobem dostáváte zpětnou vazbu od dobrovolníků?  

 „Bohužel nedostáváme.“ 

 

5. Záleží Vám na názoru dobrovolníků a sportovců? 

 „Od sportovců máme převážně pozitivní ohlasy.“ 

 

6. Je Vám zpětná vazba prospěšná? 

„Ano,  je. Vždy se najdou chyby, ze kterých je potřeba se ponaučit.“ 

 

7. Co je v popisu Vaší práce? Jak náročná je organizace sportovní akce? 

„Mou úlohou je, aby akce probíhaly tak,  jak mají od začátku až do konce. Každá akce 

je na organizaci jiná.“  
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„Mým úkolem je zajištění dobrovolníků, koordinace závodníků a mnoho dalších úkolů 

během závodů a po něm.“ 

 

8. Jak pečujete o dobrovolníky? 

„Vzhledem k nedostatku dobrovolníků moc času na individuální přístup nezbývá.  

Na každé akci zajišťujeme drobné občerstvení.“ 

 

9. Záleží Vám na jejich pravidelné účasti na akcích, které pořádáte? 

„V našem zájmu je, aby se dobrovolníci účastnili pravidelně. Bohužel se nám vrací 

pouze malý zlomek. Hlavní příčinu vidím v nedostatečném ohodnocení, a to hlavně 

finančním.“ 

„Bohužel naše prostředky jsou velmi omezené, proto je odměna spíše symbolická.“  

„Pravidelně se nám vrací dobrovolníci, kteří s námi navážou přátelství, začnou jezdit na 

soustředění, pravidelně jezdí na závody, ale těch je málo.“ 

 

10. Jak dobrovolníky odměňujete?  

„Jak už jsem psala, odměnou je malá finanční odměna. Studentům ATV poskytujeme 

uznání praxe.“ 

 

11. Vidíte nějaké mezery ve spolupráci s dobrovolníky? 

„Většinou žádné problémy nemáme.“ 
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Rozhovor č. 2 

1. Jak dlouho trvá připravit a zorganizovat atletické závody? 

„Pokud máte zkušenosti z minulých ročníků, tak jde o domluvu termínu a pronájem 

areálu, zajištění rozhodčích a dobrovolníků (v našem případě studenti FTVS).“ 

 

2. Kolik osob se podílí na přípravě akce? 

„V našem případě, pořádání jednoho kola ligy Atletiky vozíčkářů, máme tým 5 lidí, 

kteří mají jasné úkoly.“ 

 

3. Jakým způsobem hledáte dobrovolníky? 

„Jeden z týmu je vedoucí katedry AT na FTVS, tak má na starost zajištění studentů jako 

dobrovolníků.“ 

 

4. Jakým způsobem dostáváte zpětnou vazbu od dobrovolníků?  

„Nedostáváme, věřím, že je vše v pořádku.“ 

 

5. Záleží Vám na názoru dobrovolníků a sportovců? 

„Od sportovců máme jen kladnou odezvu a od vedoucího katedry AT FTVS také.“ 

 

6. Je vám zpětná vazba prospěšná? 

„Určitě.“ 

 

7. Co je v popisu Vaší práce? Jak náročná je organizace sportovní akce? 

„Snaha o co nejlepší realizaci sportovní akce.“ 

 

8. Jak pečujete o dobrovolníky? 

„Zajištěním oběda i pitného režimu.“ 
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9. Záleží Vám na jejich pravidelné účasti na akcích, které pořádáte? 

„Každý rok máme nové studenty.“ 

 

10. Jak dobrovolníky odměňujete?  

„Na této akci jde o studijní praxe, tak je domluvena odměna pouze formou oběda.“ 

 

11. Vidíte nějaké mezery ve spolupráci s dobrovolníky? 

„Loni byl problém s první spoluprací i zahraničních studentů, kteří neměli přesné 

instrukce od vedoucí a během akce „mizeli po anglicku.“  
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Rozhovor č. 3 

1. Jak dlouho trvá připravit a zorganizovat atletické závody? 

„Díky zkušenostem z minulých ročníků, nám to už naštěstí nezabírá tolik času. K 

přípravě nám prakticky "stačí" domluvit s týmem a vedením sekce atletiky: termín, 

pronájem UK FTVS areálu, zajištění rozhodčích a dobrovolníků, kteří jsou zastoupeni 

studenty UK FTVS na odborných praxích.“ 

 

2. Kolik osob se posílí na přípravě akce? 

„Za SC JU PRAHA, pořádáme kolo ligy atletiky vozíčkářů ČATHS (Česká asociace 

tělesně handicapovaných sportovců) máme organizační tým 5 lidí. Každý z nás má 

jasně vymezené pracovní úkoly, které musí zajistit v přípravách na akci, v průběhu akce 

a po akci.“ 

   

3. Jakým způsobem hledáte dobrovolníky? 

„Všemi způsoby, na internetu, v práci, ve školách, u kamarádů, známých a u rodiny, 

zkrátka všude, jelikož dobrovolníků není nikdy dost (resp. je jich potřeba hodně a 

aktivních/schopných/stálých je málo!).“  

„Bohužel sehnat dobrovolníky na akci je čím dál tím složitější a náročnější, jelikož 

valná většina lidí, a to převážně v Praze, nechce pomáhat "zadarmo",  příp. jen za 300 

Kč na akci. 

„Naštěstí je jeden člen našeho týmu vedoucí katedry ATL na UK FTVS, tak má na 

starost zajištění studentů jako pomocníků/dobrovolníků.“ 

 

4. Jakým způsobem dostáváte zpětnou vazbu od dobrovolníků? 

 „Toto je velice individuální, od některých ji nedostáváme bohužel vůbec, nicméně 

věříme a doufáme, že je vše v pořádku.“ 

„Většinou ale žádáme o tzv. zpětnou vazbu od dobrovolníků (plusy, mínusy) buď 

písemnou formou, ale v ideálním případě na osobní FEED BACK schůzce.“ 
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5. Záleží Vám na názoru dobrovolníků a sportovců? 

„Samozřejmě ANO! Od sportovců máme zatím jen positivní odezvu a od vedoucího 

katedry ATL FTVS také. Po akcích dělá rozbor o průběhu konání akce se svými 

studenty, kteří byli přítomni.“ 

 

6. Je Vám zpětná vazba prospěšná? 

„Velmi! Vždy se snažíme poučit z potenciálních chyb a vždy se pokud možno ještě 

zlepšit! Proto oceníme více negativní hodnocení, abychom se mohli zlepšit, než 

neupřímnou chválu a ovace.“ 

 

7. Co je v popisu Vaší práce? Jak náročná je organizace sportovní akce? 

„V popisu naší práce je výborně zorganizovat onu sportovní akci "na klíč" od A do Ž, 

aby bylo vše v klidu a pohodě. 

Zajistit zodpovědné/spolehlivé lidí do organizačního týmu. 

Zajistit dobrovolníky na akci. 

Zajistit dostatek sportovců/závodníků, aby se vůbec mohl závod uskutečnit, je klíčové, 

aby na disciplíně bylo dostatek sportovců. 

Zajistit výsledkový servis. 

Zajistit občerstvení. 

Zajištění cen. 

Zajištění DJ. 

Zajištění vozového parku, abychom mohli na místo určení dopravit všechen potřebný 

materiál, atletický materiál, sportovce atd. 

Zajištění parkování pro všechny účastníky akce.“ 

 

8. Jak pečujete o dobrovolníky? 

„Zajištění stravy a pití po celou dobu konání akce, drobná symbolická finanční odměna 

300 Kč/den, potvrzení odborné praxe či zápočtu, přátelské prostředí, skvělé zkušenosti, 
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možnosti navázání další spolupráce (např. Lyžařský výcvik ITALY, atl. soustředění 

Gran Canaria, mezinárodní závody, campy atd.).“ 

 

9. Záleží Vám na jejich pravidelné účasti na akcích, které pořádáte? 

„Konkrétně na této akci máme prakticky každý rok jiné studenty.“ 

 

10. Jak dobrovolníky odměňujete?  

„Konkrétně na této akci jde o odborné praxe a zápočty studentů UK FTVS, tak je v 

posledních letech domluvena odměna "jen pouze" formou splnění studijních 

předpokladů, jídla, pití a skvělé společnosti na akci.“ 

 

11. Vidíte nějaké mezery ve spolupráci s dobrovolníky? 

„Ani ne, musíme být flexibilní a děláme vždy vše, co je třeba.“ 
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Příloha č. 4: Obrázky 

 

Obr. č 1: Vrh koulí 

 

 

Obr. č 2: Hod diskem 
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Obr. č. 3: Hod kuželkou 


